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Teologi och vårdvetenskap 
 
De personer som arbetar inom vården tvingas mer än många andra att 
reflektera kring vad en människa och vad människolivet är. Detta mo-
tiverar ett nära samarbete mellan teologi och vårdvetenskap. I samver-
kan med samhällets vård och omsorg vill vi bidra med en god utbild-
ning och forskning.  
 
När den här föreliggande rapporten nu publiceras är detta också ett 
uttryck för en sedan länge etablerad samverkan. Inte minst de två ban-
brytande professorerna i vårdvetenskap Katie Eriksson i Finland och 
Kari Martinsen i Norge har tydligt gjort värdet av forskningssamver-
kan mellan vårdvetenskap och teologi. I deras forskningsmiljöer bear-
betas i utbildning och doktorsavhandlingar centrala teologiska tradi-
tioner och frågeställningar.  
 
Vid Karlstads universitet har teol dr Susanne Rappman skrivit sin av-
handling om funktionshinder Kristi kropp som kritisk metafor. Den 
utgör ett bidrag till en teologi om kroppsföreställningar och funktions-
hinder. I vårdvetenskap vid Åbo Akademi disputerade Lillemor Lind-
wall med avhandlingen Kroppen som bärare av hälsa och lidande. De 
båda avhandlingarna är exempel på hur de två vetenskaperna bearbetar 
gemensamma problemsfärer. 
 
Lillemor Lindvall och Irene von Post - universitetslektorer i vårdve-
tenskap - presenterar rapporten i distribution av Avdelningen för Reli-
gionsvetenskap vid Karlstads universitet. Det är min förhoppning att 
detta också ses som en inbjudan och stimulans för en fortsatt samver-
kan mellan vårdvetenskap och teologi till nytta för alla dem som i sitt 
arbete har andras liv i sina händer.  
 
 
Henry Cöster 
Professor  

 



 
 

 

Från vision till mission - utveckling mot en  
evident perioperativ vårdande kultur 
 
 
Som patient ligger jag inte frivilligt på operationsbordet, men av egen 
fri vilja ligger jag kvar där. Min kropp duger inte åt mig, men ingen 
får ta den ifrån mig, inte sjukdom och inte död. Kroppen har svikit 
själens önskan att vara oförändrad och det förändrade utseendet gör 
mig till en annan, men vem? I samband med en operation uppstår 
mycket speciella relationer. Som patient kan jag uppleva mig lotsad 
genom en svår passage av en helt främmande människa vilket ger en-
dera en djup tillfredställelse eller en katastrofupplevelse. 
  
Att skriva en forskningsrapport inom ämnet vårdvetenskap och speci-
ellt inom kunskapsområdet det perioperativa vårdandet har vi sett som 
en utmaning. I samband med en anestesi, kirurgisk behandling och 
operation är människan i en mycket utsatt situation. En situation som 
kan väcka minnen av nakenhet och skörhet. Som patient behöver man 
en trygg gemenskap att vara i, en plats att orientera sig i. För patienten 
kan det perioperativa vårdandet och ett perioperativt samtal ge den 
dimension till den kirurgiska operationen som gör att patienten känner 
sig hel på ett oavbrutet sätt och därmed får tillgång till sina själsliga 
och andliga krafter. Hos en förövrigt frisk person kan sövningen bli 
”första mötet med döden”, ett okontrollerat sovande som ibland kan 
kännas som ett svart hål eftersom man har varken goda drömmar eller 
mardrömmar. Att i detta unika sammanhang bli betraktad av en sam-
ling okända vårdare medan man sover kan för patienten upplevas som 
utlämnande i efterhand. En fråga som återstår är Betedde jag mig som 
väntat eller?  
 
Vi vill med denna rapport utveckla kunskap inom området det perio-
perativa vårdandet och visa på hur vårdvetenskaplig kunskap kan be-
rika och förhoppningsvis även förändra vårdarbetet.  
 
När vi beslutade att skriva en forskningsrapport fanns flera fundering-
ar om vad den skulle tjäna för ändamål. Ett var att det var dags att 
presentera det perioperativa vårdandet – ett kunskapsområde inom den 
kliniska vårdvetenskapen.  



 
 

 

Ett annat var att visa på vad forskningen inom området givit för resul-
tat och ett tredje var att få ett dokument att gå vidare ifrån. Vi kände 
att det var dags att göra en sammanställning av vad vi vet och att re-
flektera över vart var vi är på väg. Genom den här forskningsrapporten 
kan vi konstatera att det finns både en positiv och negativ bild av peri-
operativ vård. Den positiva bilden, där resultatet av begreppsutred-
ningarna av orden ’vårda’ och ’kropp’ leder till en teori om det perio-
perativa vårdandet, visar på att det idag finns en vårdvetenskaplig evi-
dent kunskap inom kunskapsområdet det perioperativa vårdandet. Vi 
har blivit medvetna om att i praxis, hos patienter och hos anestesi- och 
operationssjuksköterskor finns en rik källa att hämta kunskap ur. En 
källa som i tidigare forskning inte används så väl. Vi menar att den 
nya kunskapen om människan i det perioperativa vårdandet som vuxit 
fram i rapporten skall genom den perioperativa sjuksköterskans 
vårdande tillägnas patienten. En dystrare bild menar vi kommer att 
framträda om det traditionella vårdandet med ”löpande band princi-
pen” får fortsätta att styra den perioperativa kulturen. Vi menar att det 
är den perioperativa sjuksköterskan som bär ansvaret för att det perio-
perativa vårdandet blir synligt för patienter, anestesi- och operations-
sjuksköterskor. 
 
Genom organisationsmodellen - den perioperativa dialogen -, som tar 
sin utgångspunkt i ett human- och vårdvetenskapligt perspektiv på 
människan och vårdandet, skapas möjligheter till en hermeneutisk 
hållning i vårdarbetet. En hållning där öppenheten och följsamheten 
skapar möjligheter till reflektion och placerar människan enheten 
kropp, själ och ande i det perioperativa vårdandets centrum. Begrep-
pen ’vårda’ och ’kropp’ har i denna rapport fått en mening och ett in-
nehåll, en plats i vårdandet. Människan har genom sin kropp på opera-
tionsbädden tillgång till omvärlden. Kroppen inte bara är i rummet 
utan den bebor rummet, eftersom vi lever i världen genom vår kropp. 
För en vaken patient på operationsbädden finns en stark känsla av en-
samhet om kroppen inte tillåts bebo rummet eller om patienten och 
sjuksköterskan inte möts ansikte mot ansikte. Det vårdande som ges 
en sövd patient har patienten svårt att ta till sig eftersom han/hon inte 
är medveten om det. I denna stund måste patienten bara lita på och få 
förtroende för sjuksköterskan att kroppen skyddas på samma sätt som 
när man är vaken och kan kontrollera den själv.   



 
 

 

I det perioperativa vårdandet utgörs den vårdande substansen av vård-
handlingarna ansa, leka och lära (Eriksson, 1987, 2002). Ansandet är 
en konkret kärleksgärning - ett sätt att bekräfta den andres existens. 
Ansningen ger kroppsligt välbehag och renlighet. Det är den mest 
grundläggande formen av vårdande och kännetecknas av såväl värme 
som närhet och beröring. ”Leken är en paradox”, skriver Eriksson som 
menar att i leken finns övning, prövning, skapande och allvar. Leken 
är en skapande aktivitet och något naturligt och primärt hos männi-
skan. Leken ger tillit och tillfredställelse och i leken uttrycks attrak-
tion vilket Susan Lindberg visar i sin artikel i den här rapporten. Lä-
randet, slutligen, leder till utveckling och till ny förståelse för patien-
ten av den förändrade kroppen och för anestesi- och operationssjuk-
sköterskan av patienten i en föränderlig värld. Gudrun Rudolfsson 
lyfter i sin artikel fram att lärandet i kliniska situationer kan leda till 
självförverkligande och som en möjlighet att skapa en bättre vårdande 
värld. 
 
I det perioperativa vårdandet finns patientens förväntan att bli ledsa-
gad genom vårdprocessen, önskan om att få reflektera över sjukdom 
och den drabbade kroppen och operationen med någon som var med 
när det hände.  
 
En patients tankar får hjälpa oss att förstå: Patienten vaknar inte i 
samma kondition som han/hon somnade, något har hänt mig men 
”jag” var inte med. Innan jag somnar behöver jag känna att en ge-
menskap byggts upp, så att jag inte känner att jag somnar ensam.  
Hur kan en evident vårdande kultur skapas så att det finns tid för pati-
enten - den lidande människan - att vara en enhet? En önskan finns att 
efter uppvaknandet få samtala om det som hänt i och med kroppen 
under den kirurgiska behandlingen med sin anestesi- eller operations-
sjuksköterska. 
 
Med denna rapport vill vi ta på allvar några av de frågor och tankar 
som patienter ställt till anestesi- och operationssjuksköterskor verk-
samma i det perioperativa vårdandet: 
 

 Man har känslan av en stark ensamhet i en vaken operation, 
det är oerhört viktigt att ha kontakt hela tiden.  



 
 

 

 Ögonkontakten placerar mig i mig själv samtidigt som det ge-
nast ger gemenskap mellan vårdare och patient, dessutom hjäl-
per den mig till en verklig upplevelse. 

 I de korta perioperativa samtalen, kan genom relationens spe-
ciella karaktär, ges oerhörda förtroenden. Situationen både 
kräver och medger det.  

 Det får inte vara ovärdigt att behöva hjälp, bara ovärdigt att 
inte få hjälp. 

 I ett samtal kan jag få uttrycka min sorg och få tillit till de 
människor som tar ut det döda fostret, som skulle bli mitt barn. 

 Förstår man vikten av att människan får lämna sig som helhet i 
en operation, för att kunna läka själsligt och kroppsligt efter 
ingreppet? För att kunna gå vidare mot ny hälsa.  

 Det är inte ”pjosk” att ta hand om själen i den perioperativa 
vården, det är en investering, allt annat är därmed en dålig in-
vestering i både tid och pengar. 

 Den högteknologiska vården behöver utökas med samtal för att 
bli komplett för både vårdare och patient.  

 Tiden omkring en operation är mycket koncentrerad. Man är 
inte i chock men mycket fokuserad, därmed också väldigt sår-
bar, operationen blir klimax i denna koncentration.  

 De perioperativa samtalen kanske blir de enda verkliga samta-
len under hela sjukhusvistelsen. Kroppen kan inte ensam klara 
sjukdom, alla krafter ska finnas tillgängliga.  

 Den kroppsliga beröringen i en skör situation kan förlösa käns-
lor som bunkrats upp, enbart till lättnad för patienten.  

 Vård som ges under narkos och operation kan jag inte ta till 
mig eftersom jag inte är medveten…jag kan bara lita på och få 
förtroende för att ni vårdar på samma sätt som i vaket tillstånd. 
Det är i mitt vakna tillstånd ni kan investera i mitt förtroende, 
det tar jag med mig hem och det blir jag stärkt av. 

 Det är svårt att ta till sig vården idag eftersom allt går så 
snabbt. 



 
 

 

Genom den hermeneutiska förståelsen (Gadamer, 1989, 1996) har vi 
skaffat oss fördjupade kunskaper om det perioperativa vårdandet och 
hur patienten, den lidande människan erfar sin kropp och vårdandet i 
samband med anestesi och operation. Vårdvetenskapens ethos visar åt 
vilket håll vårt sikte ska riktas. Det är vår vision att i sökandet sträva 
efter att vårdvetenskaplig forskning skall bli evident och att vårdve-
tenskapen skall fylla sin mission att lindra lidande och tjäna liv och 
hälsa.  
 
Ett speciellt tack riktas till patienter, anestesi- och operationssjukskö-
terskor som på olika sätt delat med sig av sina tankar, kunskaper och 
erfarenheter av vårdandet i en perioperativ vårdkontext.  
 
I rapportens del 1 argumenterar vi för värdet av att en teori om det 
perioperativa vårdandet skapas och att vårdarna i praxis får en teore-
tisk förståelsehorisont. Teorin gestaltas genom begreppen ’vårda’ och 
’kropp’. Vårdvetenskapens evidens har synliggjorts för patienten och 
för anestesi- och operationssjuksköterskan genom den perioperativa 
dialogen. Vårdandets ethos, värdighet som visar sig genom anestesi- 
och operationssjuksköterskans; mod – viljan att vara till för patienten, 
skuld – ansvarets inre sida som gör sjuksköterskan skyldig att vara 
patientens skydd samt tillit – patientens uppmaning till sjuksköterskan 
ta emot mig, har format värdegrunden för det perioperativa vårdarbe-
tet.   
 
I rapportens del 2 görs teorin synlig i en vårdande praxis dvs. evident 
genom den perioperativa dialogen. En ny verklighet har öppnat sig för 
patienter, anestesi- och operationssjuksköterskor genom den periope-
rativa dialogen, den vårdande akten. Vi har valt att i rapportens andra 
del låta två artiklar framträda på sina egna villkor, inom ramen för den 
perioperativa dialogen. Det är vår förhoppning att forskningsfrågor 
som lyfts fram i rapporten kan inspirera det fortsatta arbetet med att 
utveckla ny kunskap inom det perioperativa vårdandet.  
 
Karlstad, våren 2005        
 
Lillemor Lindwall och Iréne von Post  
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Del 1 

 

Det perioperativa vårdandet - ett kunskapsområde 

 
Lillemor Lindwall & Iréne von Post 

 
 
Ord har en naturlig innebörd.  Att förstå denna innebörd är att besitta san-
ningen (von Wright). 
 
I den föreliggande rapporten kommer det perioperativa vårdandet att 
beskrivas utifrån vårdvetenskapens teoretiska perspektiv (Eriksson, 
2001, 2002). Det perioperativa vårdandet är ett kunskapsområde inom 
den kliniska vårdvetenskapen vars uppgift är att skaffa ett språk för, 
och kunskaper om det vårdande, det som gör det gott för patienten att 
finnas till i en perioperativ praxis1. Därför måste vi som anestesi- och 
operationssjuksköterskor stanna upp och reflektera över vad som är 
det vårdande och det icke vårdande samt vad som sker i mötet mellan 
patienten och vårdaren2 i en klinisk situation (von Post, 1999; Lind-
wall, 2004).  
 
Perioperativ vård innefattar anestesi- och operationssjuksköterskans 
perioperativa vårdande, den perioperativa dialogen, dvs. en anestesi - 
eller operationssjuksköterskas pre-, intra- och postoperativa samtal 

                                                 
1 Praxis, handling, gärning (från grekiskans prasso göra, handla, uträtta), sedvana, 
tradition. Praxis är ett viktigt begrepp för de vetenskaper som har anknytning till en 
yrkesutövning. För Platon och Aristoteles innebär praxis det praktiska livet (lat. Vita 
activa) i motsats till det teoretiska. Praxis fungerar i kunskapsteorin både som ut-
gångspunkt, drivkraft och mål för kunskapssökandet och som ett kriterium på kun-
skap (NE, 1994). 
2 Med vårdare i den perioperativa vården avses allmänt anestesi – och operations-
sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som finns runt patienten i samband med 
den kirurgiska behandlingen. Vårdare på andra vårdenheter sysslar med preoperativa 
förberedelser inför operation och postoperativ vård som är den vård patienten får för 
att återhämta sig eller rehabiliteras efter operation.  
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med sin patient samt behandlingar och tekniker dvs. det praktiska till-
vägagångssätt som patienten utsätts för i hälsans tjänst. Perioperativ 
vård kan också förstås som ledning och organisation av det arbete som 
sker inom en operationsavdelnings verksamhetsområde. 
  
’Peri’3 är ett prefix, som härstammar från grekiskan och hänvisar till 
tid med betydelsen närmast, runt omkring. Tiden som här åsyftas är 
den tid som anestesi- och operationssjuksköterskan ger patienten i 
pre4-, intra5- och post-6operativa samtal (Rudolfsson, 2004). Operation 
i sin tur kommer från latinets ’operari’ som betyder ’arbeta’, ’uträtta’, 
’verka’ men har också en ursprunglig betydelse, att ge ett ’offer’. Or-
det ’operari’ anges med betydelsen att utföra en gärning, god eller 
dålig, ett arbetssätt, åtgärder eller handling7.  
 
Definitioner och avgränsningar har betydelse för kunskapsutveckling 
och forskning. Avgränsningarna kan hjälpa oss att bli tydligare när vi 
skall beskriva det vårdande som sker i en viss klinisk situation. För att 
skaffa den inomvetenskapliga kunskapen som krävs för att kunskaps-
området8, det perioperativa vårdandet, skall bli synligt och professio-
nen få ett innehåll, bör anestesi- och operationssjuksköterskor ta an-
svar för att ny kunskap utvecklas.  
 
Genom att fördjupa förståelsen för kunskapsobjektet (Eriksson, 
1987b) och betydelsen av utforskandet av den vårdande akten, förvän-

                                                 
3 ’Per-i’ är ett prefix, som härstammar från grekiskan. Peri (eng.) anges i betydelse 
av enclosing, around, near, about och hänvisar till tid med betydelsen närmast, runt 
omkring (Collins English Dictionary, 1979).  
4 ’pre’ (prefix) tid före (eng. before in time) (Collins English Dictionary, 1979). 
5 ’intra’ (prefix) tid under (eng. within time). Begreppet ’per’ används inte här efter-
som det anges endast  i betydelsen genom  (Collins English Dictionary, 1979). 
6 ’post’ (prefix) tid efter (eng. after in time, or sequence, following) (Collins English 
Dictionary, 1979). 
7 Begreppet ’operativ' innebär att verka, att ha ett tillvägagångssätt och att operera 
effektivt, manövrera och göra ingrepp i olika situationer (Allén,1988, Hellqvist, 
1993). 
8 Kunskapsområdet innehåller vårdandets substans och tradition. Kunskapsområdet 
kan jämföras med substans och bär på ursprungliga entiteter människa, hälsa, lidan-
de, vårdande och meningen med vårdandet. Kärnan i och grundmotivet för det peri-
operativa vårdandet utgörs av caritas (Eriksson i Gryning II, 2003).  



 
 

3 

tas det perioperativa vårdandet bli evident9; dvs. visa sig för patienten 
och vårdaren. Klinisk perioperativ forskning borde göra den kliniska 
vårdvetenskapens egenvärde evident och vårdandets väsen synligt i 
praxis samt påverka operationsavdelningens kultur. Ontologisk evi-
dens10, har sin grund i vårdvetenskapens grundbegrepp och är beroen-
de av hur väl substansen är förankrad i den vårdvetenskapliga traditio-
nen. Vad är det vårdande som existerar i den perioperativa vårdverk-
ligheten och på vilket sätt ger det sig till känna?  
 

Det finns en speciell form av evidens, ”King’s evidens” eller 
”Queen’s evidens” som har med maktstrukturen att göra (Eriksson & 
Nordman, 2004). Inom alla organisationer förekommer dolda makt-
strukturer och makt given av en bestämd ställning. Kungen tar sig rätt 
att forma sanningen i enlighet med vad som anses bäst. Vem är då 
kung i en perioperativ vårdkontext11? Det finns egentligen två sidor i 
”King’s evidens”, en god, barmhärtig och en ond. ”King’s evidens” 
kan ses som kampen mellan möjligheter och hinder (Eriksson & 
Nordman, 2004).  Borde det inte vara så att patienten är ”kungen”, den 
som bedömer vad som är evident i en perioperativ vårdverklighet?   

 

Kunskapsområdet det perioperativa vårdandet ingår som en del i di-
sciplinen12 klinisk vårdvetenskap som i sin tur utgår från den systema-
tiska vårdvetenskapen13 och fokuserar på hur den kliniska vårdveten-

                                                 
9 Språkligt betyder evidens att veta, ha en uppenbar visshet, att se, erfara och känna. 
Därutöver refererar evidens till något naturligt, uppenbart, påtagligt, sant och äkta 
(Eriksson et al, 1999). 
10 Ontologi av grek.(to) on, (det) varande el varat, och logos, lära som helt allmänt 
kan ses som läran om det varande. Generellt sägs en egenskap eller princip vara 
ontologisk om den utgör en del av varandets väsen (Lübcke, 1988).  
11 NE definierar kontext som sammanhang och något som sammanfogar i betydelsen 
av bundet till mening. 
12 Disciplin används i olika betydelser som beteckning för vetenskap, vetenskapssyn 
eller i en mera överordnad betydelse som vetenskapsgren. Den kliniska vårdveten-
skapen ses som en disciplin, vetenskapsgren och en humanvetenskapligt orienterad 
vetenskap (Eriksson & Lindström, 2003). 
13 Den systematiska vårdvetenskapen tar sin utgångspunkt i det som uppfattas som 
det vårdande och sysslar med grundforskning och med studier av vårdandets histo-
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skapen kan integreras i olika kliniska sammanhang. Tanken med den 
kliniska vårdvetenskapen är att den vårdande substansen har ett värde 
i sig själv och inte endast låter sig styras av praxis. Men vetenskapen 
skall däremot bidra till att förverkliga det ideala vårdandet i den kli-
niska situationen. De etiska frågorna handlar förutom om ethos också 
om den etik som påverkar den kliniska forskningen (Eriksson, 2003). 
Den kliniska vårdvetenskapen strävar efter att forma en förståelse av 
vårdandets kärnsubstans med intentionen, avsikten att skapa vårdande 
handlingar och aktiviteter. Vårdandet är till sitt innersta väsen en etisk 
akt där vårdarna i tillägnandet uttrycker viljan att göra det goda. 

 
Vårt primära forskningsintresse är det perioperativa vårdandet, dvs. att 
fördjupa förståelsen av vårdandets fundament och den vårdande akten 
samt kontextuella förutsättningarna för vårdande. I den kliniska situa-
tionen, vid operationsbädden14 prövas teserna på den enskilda männi-
skan och/eller grupper av patienter. Den kliniska vårdvetenskapens 
uppgift är att tydliggöra de mönster som bär den systematiska vårdve-
tenskapens teorikärna, caritas och dess ethos, det djupast etiska i vår-
dandet (Eriksson & Lindström, 2003). Caritas, människokärleken 
finns alltid närvarande och är i grunden oföränderlig i olika situatio-
ner. Det kontextuella är det som förändras i avseende till den konkreta 
situationen i tid och rum (Eriksson, 2002). Grundmotivet caritas (figur 
2) med dess ethos, värdighet utgör den bärande kraften och håller 
samman den perioperativa dialogen. Den kliniska situationen är till 
naturen etisk vilket innebär att någonting händer med människan, och 
förändrar något inom patienten och vårdaren, i konkret eller mera ab-
strakt mening.  
 
Det vårdvetenskapliga perspektivet med dess ontologiska ställningsta-
gande om människan, hälsa, lidande och vårdande har varit riktgivan-
de för forskningen (Eriksson, 1987, 2001, 2002). Människan uppfattas 
som enheten kropp, själ och ande. Hälsa och lidande tillhör varandet 

                                                                                                                   
riska förankring, dess förutsättningar och motiv samt metoder (Eriksson & Lind-
ström, 2003).   
14 Hellquist (1980, 467) upptar inte begreppet ´klinisk´ men har begreppet ´klinik´ 
som härleds till grekiskans klinikè, som hör till (sjuk) bädden (underförstått) tèchne 
avser kunnighet och konst. 
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och kan relateras till det meningsbärande i människans liv. Lidandet är 
grundmotivet för vårdandet och framstår som en del av människans liv 
och hälsa och har ingen mening i sig men det kan tillskrivas en me-
ning genom att relateras till en situation där människan kan bli varse 
om sina möjligheter. Beroende av omständigheter finns en rörelse 
mellan hälsa och lidande i människans kropp och liv (Lindwall, 2004).  
 
Vårdandet sker i en relation mellan patienten och vårdaren, i vilken 
patientens värdighet och helighet bevaras (Eriksson, 1994).  Vårdan-
det innebär ett delande, att vara och bli delaktig i patientens livs- och 
lidande berättelser. Vårdandets inre rum är ingenting givet ej heller 
något som finns, utan det skapas i nuet, i mötet mellan patienten och 
vårdaren. Genom utforskandet av vårdandets inre värld kan vi finna 
svar på frågorna:  
 

– Vad innebär vårda – att vara vårdande – vad är vårdandets me-
ningssammanhang?  

– Vad är substansen, det verksamma i det perioperativa vårdan-
det, det som lindrar patientens lidande, minskar oro och rädsla 
inför anestesi och operation?  

– Vad är det som främjar hälsa, tillfrisknande och välbefinnande 
i en perioperativ praxis? 

 
 
 

Det perioperativa vårdandet 

Iréne von Post 
 

Begreppet ’vårda’/’vårdande’, dess betydelsedimensioner, väsen och 
ursprungliga mening får stiga fram genom en granskning av begrep-
pets etymologi och semantik (Koort, 1975) samt ursprungliga filoso-
fiska betydelser och kliniska erfarenheter.  
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Fyra betydelsedimensioner framträder ur synonymerna15; bry sig om – 
ha hjärta för, skydda - att ta under sitt beskydd, ansvara –svara an – ha 
ansvar för och sköta - ansa och leda. Vi får ett mångfacetterat begrepp 
som gestaltas på olika abstraktionsnivåer (figur 1).  
 
Etymologiskt härstammar ’vårda’ från fornsvenskans varpa, wordha 
med betydelsen akta, bry sig om, ansvara för, vara av vikt och angå.  
Högtyskans warten har betydelsen att hålla utkik och även om att vän-
ta. Vårda är besläktat med isländskans ’warda’ och fornsaxiskans 
’wardon’ med betydelsen hålla vakt. Anglosaxiskas weardian anges i 
betydelse av att vakta och bevara16. Vårda har tidigt givits synonymer 
som att hafva vård, omsorg om, sköta, ansa, försvara, akta, sörja för, 
bära omsorg och hafva vård om (Dahlin, 1853). 
 
’Vårda’ beskrivs i ordböcker17 som att vårda en lidande vän, fattiga 
och sjuka med all ömhet. Vårda är att lindra mänskligt elände; företrä-
desvis genom att, vårda fattiga, sjuka, förkomna och eljest nödställda. 
Det blir allt viktigare att vårda hela människan och inte bara se till 
enskilda faktorer.  
 
Vårda, vara vårdande är liksom tilliten (Lögstrup, 1994) en naturlig 
förmåga som människan skapats med (Eriksson, 1987a; Leininger, 
1988; Roach, 1992). ’Naturlig’18 med egenskaperna ursprunglig och 
medfödd, äkta och ädel, spontan och frimodig ger vårdandet en etisk 
dignitet och vårdaren ett etiskt krav. Det naturliga vårdandet är också 
en naturlig akt i den professionella19 vårdarens vårdande, det som av-
gör om patienten kommer att känna det gott att finnas till (von Post, 
1999, 2003).  
 
                                                 
15 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellquist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 
16 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellqvist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 
17 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellqvist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 
18 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén 1988;  Hellqvist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 
19 Den professionella naturliga vårdaren har genom utbildning lärt sig att utveckla 
sin naturliga, ursprungliga förmåga att vara vårdande (von Post, 1999). 
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Figur 1. Begreppet vård /vårdande och dess betydelsedimensioner 

Bry sig om - ha hjärta för  

Dimensionen ’bry sig om’ ger vårda betydelser som, ingiva mod, hysa 
medlidande med, lyssna till, ägna uppmärksamhet, lägga på hjärtat, 
behjärta, ha hjärta för en annan människa och vilja henne väl20. I en 
etymologisk utredning visar det sig att ’bry sig om’ förekommer som 
’inte bry sig om’ med betydelser som plåga, genera, förarga och reta. 

20 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellquist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 

Bry sig om –

ha hjärta för
Skydda – att ta under

sitt beskydd

Ansvara - svara an, ha

ansvar för

Sköta – leda och ansa

Ingiva mod,

inge förhopp-

ningar, visa

omtanke om,

modig,

ha hjärta för

uppmuntra,

påverka en

utveckling,

göra gladare –

glädja, göra modig,

inge kurage,

inspirera till, ge ny

håg, behjärta

Hysa medlidande

med,

intressera sig för,

lyssna till, ta

hänsyn till, ägna

uppmärk-samhet,

lägga på hjärtat,

fästa avseende vid,

ömma för, tänka på

Försvara,

ge skydd,

ta under sitt

beskydd,

värna akta,

freda,

hjälpa,

ledsaga,

följa, skyla

Vakta,

hålla vakt

över,

kontrollera,

hålla ett öga

på, vaka

över,

skydda,

försvara

Samvetet

säger oss att

vi har

ansvar,

stå till svars,

bära ansvar,

bära skulden

för något,

vara ansvarig,

taga på sitt

ansvar, lägga

på någons

ansvar, göra

någon

ansvarig för

Svara,

svara -

an,

ansvara

Leda,

förvalta,

ansvara för,

föra vid

handen,

ledsaga, vara

ledande, ge

ledning, styra,

bestämma,

förestå,

ha inflytande

Ansa hålla ren,

anförtro, sköta

om, göra

ordning,

omsorgsfullt

behandla, pyssla

om, betjäna,

sörja för,

överlåta, fråga

efter, akta, ta

hänsyn till

Mod - gör sjuksköterskan

villig att vara till för

patienten

Skuld – sjuksköterskans skyldighet

att vara patientens skydd

Tillit - patientens uppmaning

till sjuksköterskan, ta emot mig
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Samt ’bry sig om’ där sig syftar på subjektets inre, ursprungliga egen-
skaper och om är släkt med grekiskans amb som betyder omkring. 
Den latinska översättningen för ’bry sig om’ är ’curare’ som hänvisar 
till cur/a-a-ae med betydelsen; omsorg, sorgfällighet, samvetsgrann-
het, försorg och uppmärksamhet. ’Bry sig om’ förekommer idag med 
huvudbetoningen på prepositionen om, med betydelser som; fästa av-
seende vid, fråga efter och hysa intresse för någon och ägna en tanke 
åt (Hellqvist, 1922, 1980, 1993).  
  
Viljan att ’bry sig om’ patienten drabbar sjuksköterskan spontant lik-
som barmhärtigheten21 och innebär att sjuksköterskan gör något utan 
tvång och utan baktanke. Spontaniteten är en suverän livsyttring som 
vi bara fångas (gribes) av. I det spontana kan sinnelag och handlings-
resultat inte skiljas åt. Att vara spontan i sin gärning innebär att gär-
ningen är framkallad av det tillstånd eller den situation som den lidan-
de människan befinner sig i. Det spontanas tid är ögonblicket (Lög-
strup, 1972) och något sjuksköterskan inte har bestämt i förväg. Det är 
något de ger sig in i, i samma ögonblick som spontaniteten drabbar 
dem (von Post, 2003). ’Bry sig om’ visar sig genom modet, modet att 
våga vara till för en annan människa vän eller fiende och genom sjuk-
sköterskans förmåga att inge mod och hysa medlidande med en annan 
människa.  

Att inge mod 
Att inge mod ger ’bry sig om’ innebörder som att visa en annan män-
niska omtanke, ha hjärta för, uppmuntra, påverka en utveckling, göra 
gladare – glädja, göra modig, inge kurage, inspirera till och ge ny 
håg22. Sjuksköterskan inger patienten mod genom att förmå och över-
tala henne att klara av sin förändrade kropp och det liv som sjukdo-

                                                 
21 Barmhärtigheten stiger fram ur historiska källor som ett uttryck för egenskaper 
som en sjuksköterska bör äga för att kunna vara vårdande. Det finns inte något slag 
av människor som behöver äga ”andens frukter”: tålamod, barmhärtighet, vänlig-
het, osjälviskhet, glädje och kärlek som utövarna av sjukvårdens höga yrke, skrev en 
anonym författare (1957, s 18) om att vara sjuksköterska. Den barmhärtige kräver 
ingen belöning för gärningen vare sig för sig själv eller för någon annan (Lögstrup, 
1972). 
22 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellquist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 
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men och illabefinnandet medfört. Att inge patienten mod inför opera-
tion och anestesi innebär att uppmuntra, inge förhoppningar och tron 
på att patienten kommer att klara av sin anestesi och operation. Ordet 
uppmuntra23 betyder behjerta (lat. animos addere), att glädja genom 
att skapa trevnad för patienten eller att trösta den lidande människan.  

Hysa medlidande med 
Hysa medlidande med ger ’bry sig om’, betydelser som lyssna till, 
intressera sig för, ta hänsyn till, ägna uppmärksamhet, lägga på hjärtat, 
fästa avseende vid, ömma för och tänka på. ’Bry sig om’ innefattar 
sjuksköterskans vilja att dela patientens lidande under den periopera- 
tiva processen. Ordet medlidande har sina rötter i begreppen sym-
patheia (grekiska) och compassio (latin) som betyder att lida gemen-
samt med en annan människa. Nåd liksom hjälpsamhet och godhet är 
utmärkande drag för medlidande i bemärkelsen barmhärtighet24. I mö-
tet mellan kärlek och lidande föds medlidandet, det som väcker viljan 
att spontant bry sig om en annan människa. Medlidandet skall ses som 
en kravlös rörelse mot helhet i lidandets kamp (Eriksson, 1993, 1994). 
Det spontana medlidandet betyder att det lidande som vårdaren delar 
med patienten endast är framkallat av den situation som patienten be-
finner sig i och inte av krav på egen uppmärksamhet. Medlidandet 
fullbordas primärt i förhållandet till den andre och är spontant i bety-
delsen att det drabbar sjuksköterskan ögonblickligen och att den mins-
ta reduktion av medlidandets ursprungliga syfte ödelägger den totalt 
(Lögstrup, 1972).  
 
Patientens lidande har uppkommit ur att den sjuke inte kan hjälpas om 
det inte blir gjort professionellt. Sjuksköterskan tar in den som lider i 
sin medvetna närvaro. Ibland sker det i tysthet och ibland genom sam-
tal. Skulle medlidandet inte vara professionellt i den professionella 
vården, blir det endast till en känsla och retorik, menar Lögstrup 
(1972). Medlidandet är kravlöst eftersom det är den lidande männi-

                                                 
23 Ingifva någon mod, göra modig, ingjuta mod i någon, ingifva förtröstan och till-
försikt; hämta mod samt vakta, styrka, stimulera, stödja och hjälpa någon. (Dahlin, 
1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellqvist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 1898 -1977). 
24 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellqvist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 
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skan som framkallat sjuksköterskans vilja till medlidande genom an-
svaret för den andre (Lévinas, 1988). I delandet av lidandet har grun-
den för en gemensam tillvaro skapats. En sjuksköterskas medlidande 
kan inte föras över till en annan sjuksköterska hur som helst utan att 
det gemensamma upplöses och faller sönder. Med andra ord, vem som 
helst kan inte inta sjuksköterskans plats hos patienten eftersom medli-
dandet förverkligas primärt i sjuksköterskans personliga ansvar till 
patienten (von Post, 1999).   

 

Skydda – att ta under sitt beskydd  
Dimensionen ’skydda’ – att ta under sitt beskydd ger ’vårda’ betydel-
serna, försvara och vakta, hålla vakt över. ’Vårda’ med betydelsen 
skydda gör sjuksköterskan skyldig att ta patienten under sitt beskydd 
och försvara patientens värdighet samt vakta, vaka över att patientens 
värdighet inte kränks. Att ta under sitt beskydd innebär att bevara de 
förtroenden som patienten givit sjuksköterskan. Under tiden patienten 
sover eller inte själv kan försvara och vaka över sin kropp tar anestesi- 
och operationssjuksköterskan patienten under sitt beskydd, dvs. för-
svarar, ger skydd, vaktar och vakar över patientens kropp och liv.  

Försvara  
Begreppet ’försvara’ ger skydda betydelser som; värna om, akta, fre-
da, hjälpa, följa, ledsaga och skyla. Eftersom patienten kan uppleva 
sig ensam, övergiven och osäker i den främmande värld som ett opera-
tionsrum är behöver anestesi- och operationssjuksköterskor försvara 
sin patient och göra så att patienten känner att han/hon är i säkra hän-
der. Viljan att försvara, ge skydd skall förstås som sjuksköterskans 
samvete, som säger att hon/han är skyldig att akta och försvara patien-
ten, enheten kropp, själ och ande mot faror i operationsrummet och 
kränkningar av värdigheten. Det finns situationer då anestesi – och 
operationssjuksköterskor menar att de måste försvara25 patienten mot 
omvärldens, medarbetarnas blickar, kränkande uttalanden och ohövli-

                                                 
25 Värja, värna kämpa, strida för, freda, bevara, vakta, skydda, gardera, taga i sitt 
beskydd, föra någons talan, ingripa till förmån för, ta i försvar, ursäkta (Dahlin, 
1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellqvist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 1898 -1977). 
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ga uppträdande. Skydda kan vara att föra patientens talan och vara den 
som är en röst till omvärlden (von Post, 1998).  
 
Sjuksköterskan kan inte alltid försvara patientens kropp från föränd-
ringar som när kroppen stympas, eller från att blottas när kirurgen 
tränger in i för patienten dolda delar av kroppen (Lindwall, 2004), 
men de kan skydda patientens värdighet genom sin medvetna närvaro. 
Många gånger måste sjuksköterskan skydda patientens värdighet, ge-
nom att mera handgripligt kämpa, strida för att patientens värdighet 
bevaras (von Post, 1998). 
 
Det perioperativa vårdandets ethos, det djupast etiska, visar sig i sjuk-
sköterskans vilja att försvara, visa aktning för patientens värdighet och 
helighet (Eriksson, 2002). Att försvara patientens värdighet och män-
niskovärde kan förstås som en inre etisk hållning med betoning på 
hänsyn, takt och finkänslighet. Viljan att försvara någons värdighet 
kommer ur att det perioperativa vårdandet tagit sin utgångspunkt i 
caritas. Försvara innebär att ge skydd åt patienten i syfte att lindra 
lidande och skapa välbefinnande.  

Vakta  
Skydda – att ta under sitt beskydd i betydelsen vakta, hålla vakt över26 
innebär att vaka, hålla ett öga på patientens kropp så att den inte ska-
das. Sjuksköterskan håller sig nära och är beredd att gripa in, och ut-
göra ett skydd mot fara27. Skyldigheten att vakta patienten visar sig i 
anestesi- och operationssjuksköterskans ansvar att se patienten, beva-
ka, ha uppsikt över och kontrollera kroppen när patienten fråntagits 
förmågan att själv vaka över sin kropp i samband med anestesi och 
operation. Men vakta innebär också att sjuksköterskan bär ansvar för 

                                                 
26 Skydda betyder; ge trygghet åt, beskydda, taga i försvar, omhulda, bevara, tillva-
rata, akta, freda, hjälpa, behålla, ledsaga, följa, bevaka, vakta, försvara, vaka över, 
skyla, säkerställa och utgöra skydd för (Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; 
Hellqvist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 1898 -1977). 
27 Hålla vakt över, kontrollera, se, bevaka, hålla ett öga på, ha uppsikt över, akta på, 
passa, sköta, taga hand om, vaka över, skydda försvara värna. Vakta, skydda någon 
genom att hålla sig nära och vara beredd att gripa in, skydda mot fara, hålla vakt 
över, kontrollera, hålla ett öga på, ha uppsikt över (Dahlin, 1853; Palmér, 1960; 
Allén, 1988; Hellqvist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 1898 -1977). 
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att operationsbädden förberedes på ett sådant sätt att patientens kropp 
kan vila skönt och säkert.  
 
I samband med ett kirurgiskt ingrepp måste sjuksköterskan vakta över 
patientens kropp så att kroppen inte blottas när hela eller delar av 
kroppen kläs av, görs naken, en nakenhet som kan erfaras av patienten 
som obehaglig och onaturlig. Det är lätt att glömma bort att patienten 
kan uppleva en vanlig tvättningsprocedur som något obehagligt och 
utlämnande. Som sjuksköterska kanske vi inte alltid tänker på att fråga 
efter hur patienten upplever det när de mest intima delarna av kroppen 
blottas. Operationssjuksköterskan har ansvar för och skall vakta över 
och kontrollera så att patientens kropp inte blir nedkyld under opera-
tionen eftersom nedkylning gör att framför allt den äldre patienten lätt 
kan bli omtöcknad, förvirrad och orolig (Larsson-Mauleon, 2005). För 
att patienten skall känna att hon är i säkra händer och inte känna oro 
och rädsla för att ramla av operationsbädden lämnar sjuksköterskan 
aldrig patienten ensam utan håller alltid ett vakande öga över ho-
nom/henne.  
 

Ansvara - ha ansvar för - svara an 
Dimensionen ’ansvara’ - ha ansvar för –svara an ger vårda betydelser; 
samvetet säger oss att vi har ansvar och svara an. Etymologiskt kom-
mer ansvar från fornsvenskans andsvar. ’Ansvara’ har synonymer 
som bära ansvar, ha ansvar för, taga någon/något på sitt ansvar och 
bära skulden för något28.  

Samvetet säger oss att vi har ansvar 
Samvetet säger oss att vi har ansvar och ger ’ansvara’ betydelserna 
som stå till svars, bära ansvar, bära skulden för något, vara ansvarig 

                                                 
28 antsvar, ansvar, om svaromål inför rätt, äfven i den allmännare betydelsen svar, 
genmäle. Jämför danskans ansvar, äldre danska andsvar, äfven svar, isländskans 
andsvar, ansvar, svaromål, afgörande, svar, norska andsvar, ansvar, förpliktelse 
(Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellquist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977). 
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och taga på sitt ansvar29. Att vi som sjuksköterskor ’har ansvar’ visar 
sig genom sjuksköterskans äkta vilja att göra det goda, det som gör det 
gott för patienten att finnas till. Som anestesi- och operationssjukskö-
terska har vi, genom vårdandets ethos, ansvar för att patientens vär-
dighet inte kränks. Sjuksköterskans ansvar är hans/hennes äkta, erkän-
da plikt att skydda patientens värdighet (Jonas, 1991). Att ’ha ansvar’ 
för någon hör lika oskiljbart till människans vara som att hon generellt 
sett har förmåga till ansvar. I själva verket lika oskiljbart som att hon 
är ett talande väsen menar Jonas (1991). Att ’ha ansvar’ bär något äkta 
inom sig genom att ansvaret primärt är människans, sjuksköterskans 
ansvar för patienten genom viljan till ansvar för den andre. Ansvarig 
kan man vara endast för det som är föränderligt, för det som hotas av 
förstörelse och förfall, det föränderliga som sjuksköterskan möter i 
vårdarbetet är patienten, människan, enheten kropp, själ och ande. Det 
som kan hotas och förstöras inom människan är tilltron till den andre 
och dennes förmåga att vara äkta i sina handlingar.  
 
Jonas (1991) menar att människans ansvar kan sammanfattas i de tre 
begreppen totalitet (enhet), kontinuitet och framtid. Kontinuitet växer 
fram ur ansvarets hela natur genom att dess utövning inte får stanna 
upp. Ansvar kan härmed inte förverkligas i det perioperativa vårdan-
det utan att sjuksköterskan tar ansvar för att kontinuiteten inte bryts.  

Svara an 
’Svara an’ ger ’ansvara’ betydelsen av att svara - svara an på den and-
res maning till hjälp och bön om hjälp. Mayeroff (1972) ser ansvaret 
som ett gemensamt mönster i allt vårdande, det som har sin grund i att 
våga möta patienten och att tillsammans med patienten ge utrymme 
för växt. Möjligheten till ’an – svar’, ’svara an’ är det ansvar som fö-
regår allt annat ansvar genom modet till ansvar menar Lévinas (1988).  
 
Sjuksköterskans ansikte bjuder in patienten till ett möte som inte har 
något att göra med sjuksköterskans maktutövande, inte ens med hen-
nes/hans kunskap om vilka de tillskriver makt i världen. Utan det är 
ansiktsuttrycket hos patienten som gör sjuksköterskan ansvarig, skyl-

                                                 
29 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellquist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 
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dig att svara patienten, ’jag ser dig’. Patienten står under sjuksköters-
kan, eftersom det är sjuksköterskans sak att se och att ’svara – an’ på 
patientens olycka och finna medel att lindra den. Levinás menar enligt 
Kemp30 att den andres främlingskap, med betydelsen att den andre 
inte kan reduceras till mig, till mina tankar, mina ägodelar, fullbordas 
som ’an – svarets’ etik. Hos Levinas (1988) beskrivs ansiktsuttrycket 
som genom analysen av blicken och språket, dessa uttryck är honom 
så nära förbundna att han säger ögat talar. Genom blicken uppenba-
rar sig ansiktet som något helt yttre, vilket inte kan integreras som 
objekt eller som omvärld, som vi annars gör inom hemmets horisont. 
Ansiktet erfars enbart ”ansikte mot ansikte” och alltid ”mellan fyra 
ögon”. Generiskt finns alltid ömsesidigheten, eftersom jag, som är 
ansvarig för någon, lever bland människor och alltid också är någons 
ansvar, svar. Detta följer av att människan inte är sig själv nog, utan 
att var och en i föräldraomsorgens ur- ansvar har upplevt sig själv.  

 

Sköta – leda och ansa  
Dimensionen ’sköta’ ger vårda betydelserna ’leda – förvalta’ och 
’ansa – hålla ren’. ’Sköta’ har synonymer som ansa, att giva akt på, att 
ägna sig åt någon, bära omsorg om, leda och omhändertaga någon 
med moralisk plikt. Sköta är ett åtagande, en arbetsuppgift och en 
syssla. Sköta kan ha betydelsen att sköta en persons kropp, hälsa och 
själ31.  

Leda - förvalta 
’Leda – förvalta’ ger sköta betydelser som; ansvara för, föra vid han-
den, vara ledande, ge ledning, styra, bestämma och ha inflytande32 
över patienten. I vårdandet ger sjuksköterskan patienten ledning ge-
nom att ge råd, anvisningar om hur patienten skall skydda sin kropp 
mot sjukdom och hur han/hon bör sköta om kroppen när den drabbats 

                                                 
30 Kemp (1992) s 44. 
31 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellquist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 
32 Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellquist, 1922, 1980, 1993; SAOB, 
1898 -1977. 
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av sjukdom eller skada och hur de bör förbereda sig inför operationen. 
Att ’leda – förvalta’ innebär att använda sitt inflytande och rätten att 
bestämma när patienten hamnat i situationer de har svårt att råda över. 
Sköta med betydelsen ’leda’ kan innebära att hjälpa patienten dra 
gränser när han/hon förlorat en del av kontrollen över sin kropp och 
sitt liv. ’Leda’, styra och bestämma kan innebära att leda in en annan 
människa på rätta vägar, hälsosamma vägar, finnas där och gå bred-
vid. ’Leda – förvalta’, innebär att förvalta det förtroende som patien-
ten givit i förtroende. Den perioperativa sjuksköterskan leder, visar 
patienten vägen i samband med anestesi och det kirurgiska ingreppet 
genom att under den perioperativa processen förvalta patientens för-
troende, ledsaga, styra och föra patienten vid handen.  

Ansa – hålla ren  
’Ansa33– hålla ren’ ger genom ’sköta’ vårda betydelser som anförtro, 
ombesörja, sörja för, fråga efter, akta, ta hänsyn till, överlåta och hålla 
ren. ’Ansa’ i det perioperativa vårdandet innebär att sjuksköterskan 
sörjer för att patientens kropp renas från i första hand sjukdomsfram-
kallande bakterier genom de preoperativa reningsprocedurerna och 
hålls ren, dvs. skyddas från förorenande partiklar under det operativa 
ingreppet. ’Ansa’ - hålla ren betyder att patienten kan anförtro och 
överlåta skötseln av kroppen till anestesi- och operationssjuksköters-
kan i hopp om att hon/han sörjer för att den inte blottas eller skändas. 
Men ’ansa’ - ’hålla ren’ betyder också fråga efter, ta hänsyn till de 
tankar som oroar patienten. Patienten skall kunna överlåta, anförtro 
anestesi- och operationssjuksköterskan sin oro och rädsla inför opera-
tionen. 
  
Hur sjuksköterskan tar hänsyn till, tar på eller rör vid patientens inre 
har stor betydelse för om patienten känner sig som en hel människa 
och i lugn och ro kan vila på operationsbädden. Inom det perioperativa 
vårdandet betraktas närhet och beröring som något centralt. Beröring 
som en del i ansningen kan innebära att hålla en hand, krama om eller 
bara finns där (Eriksson, 1987). När sjuksköterskan använder sina 

                                                 
33 Etymologiskt kommer ordet ansa från svenska dialekten änsa, beställa, ombesörja. 
danskans ændse, isl. anza; med betydelserna sköta, vårda. Ansa innebär att utföra 
något arbete med omsorg, noggrannhet och i brådskande ordning (Hellquist, 1922). 
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händer i vårdandet av patientens kropp krävs reflektion och färdighet. 
Genom kärleken och bekräftelsen i ansandet kan det onda övervinnas 
med det goda. En kravlös ansning gör att patienten upplever sig vara 
accepterad för sin egen skull och inte för sjukdomens. I ansningen 
väcks välbehaget hos patienten.  
 
’Ansa’ – ’hålla ren’, innebär att omsorgsfullt och med ansvar pyssla 
om och freda en annan människa. I ansningen kommer tillgänglighet 
och tillmötesgående samt önskan, längtan, hopp och behag till ut-
tryck34. Laisti (1991) menar att syftet med vårdhandlingen ansa är att 
åstadkomma vällust, välbehag, tillgivenhet, glädje, fröjd, tillit och 
förtröstan. Ansa innebär att våga gå utanför det givna, att bekräfta en 
annan människa, att bjuda in henne till en gemenskap och visa att man 
verkligen bryr sig om henne. Ansa är ett uttryck för den sanna vän-
skapen och kännetecknas av en relation där man vill den andre väl. I 
ansningen ger sjuksköterskan patienten värme, närhet, beröring och 
ögonkontakt. Med blicken erkänner och bekräftar sjuksköterskan och 
patienten varandra. Undvikande blickar kan uppfattas som brist på 
intresse, medan en alltför koncentrerad blick kan uppfattas som obe-
hagligt värderande. Man kan använda blicken till att observera men 
den måste åtföljas av kroppsrörelser, ord och beröring som visar att 
man observerar med omtanke och engagemang.  
 
’Ansa’ – ’hålla ren’ som en perioperativ vårdhandling innebär att pati-
entens kropp skall ansas varsamt, ansvarsfullt, med respekt och vär-
dighet. Kroppen skall skyddas mot blottning när den placeras på ope-
rationsbädden och utsätts för allas uppmärksamhet.  
 
Att ansa innebär att komma en annan människa mycket nära, röra vid, 
ta i en annan människas kropp med vördnad. Det är få gånger i livet 
som någon människa tillåter, måste tillåta en okänd människa komma 
sin kropp så nära som den perioperativa sjuksköterskan gör vid en 

                                                 
34 Ansa har synonymer som bry sig om, märka, varsna, med andra ord att se, gifva 
akt på, ifrigt syssla med, fråga efter, taga hänsyn till och akta, syssla, plocka och 
hjälpa; att rena, pryda upp samt göra vacker, skön, och färdig; att bry sig om, be-
kymra sig om, lägga märke till, fråga efter och ge akt på; att bevara, skona, skydda, 
vakta, värna och försvara (Dahlin, 1853; Palmér, 1960; Allén, 1988; Hellquist, 1922, 
1980, 1993; SAOB, 1898 -1977). 
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preoperativ tvättning inför själva operationen. Ansa innebär att hjälpa 
patienten vara levande i sin kropp och att hjälpa patienten fortsätta 
leva i sin förändrade kropp efter operationen. I mötet med olika män-
niskor innebär ansa att ge plats för livet, att finnas nära, inge hopp, ge 
plats för drömmar och att ge plats för glädje. Ansa, i betydelsen lindra 
lidande kan innebära att befria patientens tankar från oro och rädsla 
inför mötet med den nya förändrade kroppen. Genom en omsorgsfull 
ansning – rening kan sjuksköterskan lära patienten att åter bebo sin 
kropp (Lindwall, 2004).  

 

Värdighet – det perioperativa vårdandets ethos 
Det perioperativa vårdandet är i första hand en etisk akt som handlar 
om anestesi- och operationssjuksköterskans värdegrund. Värdighet, 
det perioperativa vårdandets ethos (von Post, 1999; von Post & Eriks-
son, 2000), det djupast etiska visar sig hos sjuksköterskan i; Modet – 
det som gör sjuksköterskan villig att vara till för patienten, i Skulden – 
sjuksköterskans skyldighet att vara patientens skydd och i Tilliten - 
patientens uppmaning till sjuksköterskan, att ta emot mig. Men vad 
som är värdighet avgörs i den enskilda vårdakten, dvs. utifrån vad 
patienten och sjuksköterskan erfar, blir medvetna om som värdighet. 
Erfarenheten av att värdigheten bevarats innebär att man får en inre 
visshet om det sanna, det sköna och det goda (Eriksson, 2003). I med-
vetenheten om att sjuksköterskans mod, känsla av skuld och tilliten 
har betydelse för värdigheten öppnas en ny verklighet och sjukskö-
terskorna förstår någonting nytt om det perioperativa vårdandet. Nya 
krav ställs på hur det perioperativa vårdandet planeras, organiseras 
och på anestesi- och operationssjuksköterskornas samt vårdledarnas 
ansvar för att det perioperativa vårdandet blir synligt, evident för pati-
enter och sjuksköterskor. Sjuksköterskans värdighet visar sig i 
hans/hennes tänkande och i handlingarna. Utesluts värdigheten ur det 
perioperativa vårdandet kränks patientens värdighet. När modet sviker 
sjuksköterskan känner hon/han sig som en dålig sjuksköterska efter-
som hon/han svikit patienten och inte följt sitt samvete. Skulden, skyl-
digheten att vara patientens skydd har satts ur spel. När tilliten inte 
besvaras har patienten inte tagits på allvar.  
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Mod - gör sjuksköterskan villig att vara till för patienten  
Aristoteles (1967) ser mod som en medelväg mellan fruktan och blind 
tillförsikt, mellan övermod och feghet. Tillich (1977) i sin tur menar 
att det sanna modet blir någonting annat än krigarens mod om det är 
förbundet med de specifikt kristna dygderna tro, hopp och kärlek. 
Mod inom den kliniska vårdvetenskapen bör förstås som en kunskap 
om vad sjuksköterskan bör frukta och vad hon/han bör våga. En ano-
nym (1957) författare menar att sjuksköterskan behöver modet för att 
kunna vara äkta, kunna stå fast i en svår situation och för att kunna 
utföra obehagliga sysslor. Modet hjälper sjuksköterskan att vara vittne 
till outhärdligt lidande, till döden och det som är värre än döden. Hjäl-
temodet (heroisme), en kärleksgärning, ett speciellt sätt att förhålla sig 
till lidande (Lanara, 1981) finns gömt i fler människor än vi tror. Men 
en osedvanlig situation skall till för att modet skall blomma ut (Lög-
strup, 1972). Platon (1969) såg modet som etiskt. Han sätter modet i 
samband med den ’del’ av själen, som kallas ’thymós’, det behjärtade, 
som i sin tur är en oreflekterad strävan till det ädla. Ur viljan att lindra 
lidande kommer modet att våga vara till för en annan (Eriksson, 
1987a, 2003).  

 

Skuld - sjuksköterskans skyldighet att vara patientens skydd  
Skuld kommer ur att någon kränker en mänsklig ordning (Heidegger, 
1993). Den ordning som kan kränkas och kränks i den perioperativa 
vården är människans värdighet. Skuld och ansvar hör i djupaste me-
ning samman genom att skuld är bunden till kärlek, välvilja, önskan 
att tjäna och hjälpa någon. Skuld refererar till ansvarets inre sida (Lé-
vinas, 1988) och utgör sjuksköterskans djupaste kallelse att kämpa för 
det godas seger över det onda (Eriksson, 1987a, 2003). Upplevelsen 
av skuld i det perioperativa vårdarbetet gör att sjuksköterskan blir öd-
mjuk och hennes förmåga att känna medlidande med den andre ökar. 
Skulden väcker ansvar och gör sjuksköterskan öppen för patienten. 
Människan känner skuld gentemot andra människor i och med att hon 
är ansvarig (Lévinas, 1988). Det är vårt samvete och vår upplevelse av 
skuld som hjälper oss att göra det goda eller förhindrar oss att göra det 
onda menar Buber (1989).  
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Den spontana känslan av skuld uppkommer genom att skulden gör 
sjuksköterskan skyldig, ansvarig att värna om patientens värdighet. 
Skyldig är man om man inte gör vad man kan för att förhindra att den 
andre kommer till skada (Lögstrup, 1972). I den kliniska situationen 
drabbar skulden anestesi- och operationssjuksköterskor spontant, i det 
ögonblick hon/han blir delaktig i en vård de inte vill delta i eller när de 
blir vittne till att patientens värdighet kränks (von Post, 1998). Skul-
den drabbar sjuksköterskan som en spontan förnedring och en känsla 
av kränkt värdighet. Att bli åskådare till att en annan människa förned-
ras innebär att den egna värdigheten kränks eftersom vi som männi-
skor bland människor inte vill se en annan människa förnedras inför 
våra ögon. Sjuksköterskor som strävar efter att göra gott önskar inte 
att någon skall göras illa. Känslan av skuld gör att sjuksköterskan 
hamnar i en värdekonflikt, en inre konflikt som utvecklats inom hen-
ne/honom när en patient blivit utsatt för oprofessionell behandling 
eller ovärdigt uppträdande. Värdekonflikter skapar en känsla av dåligt 
samvete, skuld och skam och drabbar anestesi- och operationssjukskö-
terskor liksom skulden spontant (von Post, 1996, 1999).  

 

Tillit - patientens uppmaning till sjuksköterskan, att ta emot mig  
Tilliten skall förstås som ett utlämnande som i sig har en förväntan, 
längtan efter att bli mottagen av den andre. Det är den medfödda och 
ursprungliga tilliten35 som gör människan villig att offra, ge något av 
sig själv till en annan människa i ett äkta möte. Tilliten beror inte på 
någon eftersom den är oss given. Detta gäller inte bara när vi möter en 
människa som vi känner väl utan det gäller också när sjuksköterskan 
möter en vilt främmande människa, en patient. I tilliten utlämnar sig 
den enskilde, han/hon går ut ur sig själv och ger något av sitt liv i den 
andres händer. Men utlämnandet är inte bara ett utlämnande, som be-
tyder att vända ut och in på sig inför den andre. Utan det är ett utläm-
                                                 
35 Tillit (motsats misstro) hopp. Förhoppning, utsikt, chans, löfte, förtröstan, lit, tillit, 
tillförlit, förlitan, tro, förväntan, förtroende: tillit, förlitan på någons karaktär, tro, 
tillförsikt, förtröstan; skänka tillit lita på, förlita sig på, tro på, förtrösta på, sätta sin 
lit till, skänka förtroende, tillit, vara viss, förvissad, försäkrad om, vara trygg, för-
väntan, hoppas, bygga på (Palmér, 1960).  
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nande som har en förväntan, ett krav, en begärelse i sig om att den 
andre personligen skall uppfylla förväntan, dvs. ett löfte från sjukskö-
terskan om att hon/han personligen tar emot patienten. Tilliten är pati-
entens uppmaning till sjuksköterskan lyssna till mig och ta emot min 
önskan att bli mottagen, dvs. bli lyssnad till och tagen på allvar (Lög-
strup, 1994). 
 
I det preoperativa samtalet, när patienten överlämnar sig till en aneste-
si- eller operationssjuksköterska, finns alltid en uttalad eller tyst för-
väntan, en önskan att sjuksköterskan personligen skall uppfylla kravet 
’ta emot mig’. En patient utlämnar sig, dvs. överlämnar sig i sjukskö-
terskans händer i det ögonblick han/hon uttrycker sin önskan om 
hjälp. I utlämnandets ögonblick finns förväntan att bli mottagen av 
sjuksköterskan. Förväntan finns innan det står klart att uppfyllelsen 
kommer att äga rum. Tilliten gör härigenom patienten utsatt, sårbar 
och möjlig att kränka.  
 
Ansiktets uttryck behövs för att hjälpa fram löftet om tillit hos sjuk-
sköterskan. I ansiktets krav görs sjuksköterskan uppmärksam på att 
patienten förväntar sig att bli mottagen av henne/honom. Om inte upp-
fyllelsen infrias blir ”ropen på hjälp” meningslösa och patienten har 
blottat sig inför sjuksköterskan. När förväntan inte infriats säger pati-
enter, jag har inte blivit tagen på allvar. Eftersom vi som människor 
har svårt att erkänna våra blottor och svagheter för oss själva och för 
någon annan hamnar vi lätt i förnedring. Att inte bli tagen på allvar 
upplevs av patienten som svek och svek är den gärning som kan kväva 
den naturliga tilliten menar Lögstrup (1994). Tilliten skall alltid finnas 
i sjuksköterskans inbjudan till patienten – jag är beredd att ta emot dig 
när du är beredd att utlämna dig/lämna dig i mina händer.  
 
Tillit i ursprunglig mening hör till varje samtal menar Lögstrup 
(1994). Redan i det första preoperativa samtalet med anestesi- eller 
operationssjuksköterskan utlämnar sig patienten när hon/han ger sjuk-
sköterskan sitt livs berättelse. I tonfallet, ett tonfall som inte alltid 
uppfattas, ställer patienten ett bestämt krav på sjuksköterskan – jag 
vill personligen bli mottagen av dig. Att allt tal försiggår i tillit visar 
sig i att den mest likgiltiga utsagan blir falsk i tonen om man inte tror 
att den uppfattats som den var menad. Det finns ett outtalat, anonymt 
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krav till sjuksköterskan att ta vara på, ta ansvar för det liv som patien-
ten genom tilliten lägger i sjuksköterskans händer.  
 
Utlämnandet i tilliten gör oss också medvetna om att i ett perioperativt 
samtal tar patienten emot sjuksköterskans förväntan att bli mottagen 
av patienten. Det är två människor som möts i de perioperativa samta-
len. En sjuksköterska säger: tänk att patienten tog emot mig trots att 
han var så upptagen av sitt lidande. Tilliten utvecklas i ömsesidighet, 
men i möten inom vården blir ömsesidigheten oftast asymmetrisk ef-
tersom patienten är den som förväntar sig att få hjälp av sjuksköter-
skan och sjuksköterskan förväntar sig att patienten skall ta emot hen-
ne/honom som hjälparen (Kasén, 2002). En anestesi- och operations-
sjuksköterska kan inte alltid förvänta sig att bli mottagen av patienten 
beroende på att patienten kan ha erfarenheter från andra vårdare som 
inte tagit emot henne/honom eller tagit henne/honom på allvar. Patien-
ten kan känna sig så kränkt av sjukdomen att hon/han inte kan ta emot 
sjuksköterskans tillit. Sjuksköterskorna brukar beskriva situationen 
när den uppkommer i de preoperativa och ibland även i de intraopera-
tiva samtalen som jag nådde inte fram. Det kan krävas flera möten 
med samma sjuksköterska, dvs. att sjuksköterskan är kontinuiteten för 
att tilliten skall återupprättas och patienten skall våga lämna ut sig 
igen till en sjuksköterska. Om tilliten skall kunna verka måste den få 
bevara sin ursprungliga form, den äkta tilliten. Tillit kan aldrig vara ett 
beteende eller en roll eftersom det är ett ursprungligt vara (Lögstrup, 
1994).  
 
Sammanfattning av begreppet vårda, vara vårdande, dess väsen och 
ursprungliga mening. 
 

 Vårda är något ursprungligt mänskligt, och vårdandet, en för-
måga som är given oss människor. Viljan att vårda, vara 
vårdande är en äkta handling som drabbar oss människor spon-
tant utan krav på egen vinning. 

 
 Vårdandet förverkligas genom dimensionerna; ’bry sig om’ – 

ha hjärta för, med betydelsen inge mod och hysa medlidande 
med den lidande människan. ’Skydda’ – att ta under sitt be-
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skydd, med betydelsen försvara och vakta den lidande männi-
skans kropp, själ och ande. ’Ansvara’ – att svara an, ha ansvar 
för med betydelsen ansvaret säger oss att vi har ansvar för den 
lidande människan och vårt uppdrag är att svara – an. ’Sköta’ – 
leda –ansa med betydelsen leda förvalta patientens förtroende 
och hålla patientens kropp ren från det som kan skada männi-
skan, enheten kopp, själ och ande. 

 
 Värdighet, det perioperativa vårdandets ethos visar sig genom 

modet som gör sjuksköterskan villig att vara till för patienten; 
skulden som gör sjuksköterskan skyldig att vara patientens 
skydd och tilliten, patientens uppmaning till sjuksköterskan att 
ta emot mig. 

 
Det är med hjälp av ett vårdvetenskapligt grundtänkande som en teo-
retisk hållning uppnås hos anestesi- och operationssjuksköterskor och 
som gör att han/hon förmår förstå människan, patienten –den som li-
der- av sjukdom eller skada i en perioperativ praxis.  
 
Vem är då människan i det perioperativa vårdandet?  
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Människan i det perioperativa vårdandet 

Lillemor Lindwall 
 

Anestesi- och operationssjuksköterskans människobild är av grund-
läggande betydelse för yrkesparadigmet, för vetenskapssynen och dess 
människosyn, för hur det perioperativa vårdandet kommer att tillägnas 
patienten, den lidande människan. Den kliniska vårdvetenskapen utgår 
från att människobilden utgörs av enheten kropp, själ och ande (Eriks-
son, 1987a, 2001, 2002). Människan som människa är till sin natur en 
unik enhet där alla till människan hörande perspektiv går i varandra 
utan att kunna särskiljas (Eriksson, 2003) eller reduceras till något av 
dessa perspektiv (Lindwall, 2004). En teoretisk uppdelning i perspek-
tiven kropp, själ och ande är nödvändig för att sjuksköterskorna skall 
kunna veta hur de skall studera människan - patienten i den kliniska 
situationen.  I vårdandet borde människan (erfara sig) ses som en 
sammanhållen enhet av kropp, själ och ande. Att bevara människan 
som en sammanhållen enhet är av central betydelse i det kliniska 
vårdarbetet för att patienten skall vara hälsa. Eftersom vi som männi-
skor inte kan skilja mellan kropp och själ ligger även själen i vårda-
rens händer, när patienten, den lidande människan överlämnar sig till 
den perioperativa sjuksköterskan. 

 

Patienten – den lidande människan  
Inom det perioperativa vårdandet, ett kunskapsområde inom den kli-
niska vårdvetenskapen (Eriksson & Lindström, 2003) ses patienten 
som människa, enheten kropp, själ och ande, en lidande människa, 
som är i behov av hjälp. En människa som i något avseende lider, bär 
på illabefinnande, ett hot mot hälsan. Patientens kropp erfars i sam-
band med att den drabbas av sjukdom eller skada som en lidande 
kropp. En sårad och smärtsam kropp ställer ökade krav på hjälp, en 
hjälp som kroppen måste få för att klara livet. En människa som lever 
i och med en svikande kropp har rätt att känna värdighet och känna sig 
delaktig när kroppen utsätts för en kirurgisk operation. När kroppen 
sviker bär patienten på en förväntan, dvs. ett hopp om att bli inbjuden 
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och mottagen av sjuksköterskan med värdighet. Finns det hos kroppen 
en vetskap om skillnad mellan goda och onda skäl till en operation? 
 
I det följande utreds begreppet ’kropp’, dess olika betydelsedimensio-
ner etymologiskt, semantiskt och rådande historiska idéer.  
 
Vad betyder ordet kropp?  
Enligt Hellqvist (1922/1980) härstammar begreppet 'kropp' från forn-
svenskans kropper och är besläktat med orden kropp och bål36 men 
ursprunget är omdiskuterat. Etymologiskt kan begreppet ’kropp’ här-
ledas till kroppshydda och relateras till kropp och själ. Enligt NEO är 
grundbetydelsen av kropp ’runt föremål’. I tyska språket görs skillnad 
mellan ordet körper, den fysiska kroppen och lieb, som är lika med 
den levande kroppen. Med utgångspunkt från den etymologiska utred-
ningen kan kropp tolkas som en materiell del av människan och som 
ett förkroppsligat subjekt. Kroppen är en påtaglig, bildlig företeelse 
som i en vårdvetenskaplig tolkning visar sig som ett skydd eller hölje 
och en utböjning kring människans själ och ande (Lindwall, 2004).  
 
Språkligt framträder olika betydelsefält av begreppet ’kropp’. Utgåen-
de från följande fem synonymer; lekamen, stofthydda, gestalt, helhet 
och enhet kan olika betydelsedimensioner framtolkas av kroppen som 
en materiell fysisk boning (lekamen, stofthydda), en yttring av männi-
skan (gestalt), samt som en kropp i ett sammanhang (helhet och en-
het). På ett språkligt plan avspeglas helheten människan i begreppet 
’kropp’.  Kroppen är en konkret synlig del av människan i betydelsen 
boning, bostad eller hus i motsats till hennes osynliga själ och ande37.  
Genom kroppen relateras människan till både tid och rum samt till 
andra människor. Enhetsbegreppet är av central betydelse i ett kliniskt 

                                                 
36 Hellqvist, (1922, 1980) anger att ’kropp’  har samma betydelse i danskans krop, 
isländskans kroppr och medellågtyskans krop, bål och lik. På norska liksom i svens-
ka språket finns 'kropp' angivet i en skämtsam betydelse av person. Begreppet åter-
finns även i medeltyskans krop, som en rund utväxt, struma eller kräva. Grundbety-
delsen 'runt föremål' återfinns i italienskans groppo, klump med samma betydelse 
som svenskans grupp.  Latinets corpus är obesläktat och återfinns i det svenska lå-
neordet kår. 
37 De två andra aspekterna själ och ande utreds inte språkligt i denna text. Istället 
hänvisas läsaren till Sivonen´s avhandling ”Vården och det andliga” (2000). 
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perspektiv och i varje möte med människan/patienten finns hela denna 
enhet med. En patient menar: Att det kan vara just i sjukdomstider en 
människa upptäcker att hon är en enhet av olika delar och det skarpa 
läget spränger bort otydligheterna. 
 

Människans kropp i ett historiskt och nutida perspektiv  
Vår tids syn på kroppen har en mångtusenårig historia bakom sig. Det 
är flera tanketraditioner som har satt sina spår i vår förståelse och i 
våra värderingar av den mänskliga kroppen. Den filosofiska grunden 
för den moderna, vetenskapliga förståelsen av människan och kroppen 
återfinns i de antika Platonska texterna. I det antika Grekland rådde en 
dualistisk människobild som innebar att perspektiven kropp och själ 
var separerade. Kroppen hörde till sinnevärlden medan den odödliga 
själen tog sin boning i den begränsade kroppen när människan blir till 
och lämnar den när hon dör. Inom den platonska tankeidén anses sjä-
len ha ett högre värde än människans kropp. Denna dualism kom att 
påverka den kristna synen på kroppen. Enligt de kristna filosofernas 
texter kan man finna att kroppen är skapad till Guds avbild och att den 
är förutsättningen för liv. I skapelseberättelsen framstår människan 
som en jordisk kropp som är utrustad med en livgivande och livsup-
pehållande andning.  
 
Det som kom att få en avgörande betydelse för den moderna väster-
ländska förståelsen av människan och kroppen var den franske filoso-
fen Rene Descartes idé (Bengtsson, 1993). Han etablerade en tudel-
ning mellan kropp och själ. Att kroppen kunde studeras i dess delar 
ledde till en objektivering. Descartes idé om en mekanistisk kropp 
banade väg för den vetenskapliga medicinens utveckling. Under upp-
lysningstiden (1600-1800-talet) sågs kroppen som livlös materia eller 
som en maskin som kunde repareras om någon del gick sönder. Krop-
pen var ett ting bland andra ting och betraktades som en fysisk storhet, 
styrd av fysiska lagar. Föreställningar om kroppen som en själsslös, 
materiell storhet banade vägen för kunskaper om kroppens anatomi 
och fysiologi och stimulerade utvecklingen inom medicinsk teknik. 
Den biomedicinska tanken har idag en stark ställning inom den väster-
ländska medicinen liksom inom perioperativ vård. Inom dagens kirur-
giska vård finns en lång tradition som bygger på det medicinska para-
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digmets kunskapsuppfattning om en splittrad enhet i delarna kropp 
och själ. Kroppen kan ur ett medicinskt perspektiv förstås som en bio-
logisk, fysiologisk organism som är underställd naturens lagar.  
 
I början av 1900-talet sker en uppgörelse med dualismen genom den 
tyske matematikern och filosofen Edmund Husserl (Bengtsson, 1993). 
Den franske existensfilosofen Merleau-Ponty (1962, 1997) fortsatte 
detta arbete genom att utvecklade begreppet ”den levda kroppen” som 
ett alternativ till den medicinska vetenskapens objektiva, mekaniska 
och endimensionella människobild. Den levda kroppen utgör enligt 
Merleau-Ponty, en oskiljbar enhet av kropp och själ. Det innebär att 
den är subjekt och objekt samtidigt.  Kroppen är i detta perspektiv 
mångtydig och levande samtidigt som den är en källa till erfarenheter, 
kunskap och betydelsetolkning. Kroppen är vår tillgång till världen 
och vi ”har” bara inte en kropp utan vi ”är” vår kropp, skriver Merle-
au-Ponty (1962). Att kroppen är ständigt närvarande i alla menings-
sammanhang innebär att vi inte kan gå ur eller ifrån den. Eftersom det 
är genom kroppen vi förhåller oss till världen blir kroppen vår identi-
tet och en förändrad kropp innebär att människan/patienten kan upple-
va sig själv på ett nytt sätt. Det är genom kroppsliga upplevelser av 
hälsa och lidande som vi blir medvetna om att vi finns till i världen. 
Genom språket står kroppen i expressivt förhållande till världen 
(Lindwall, 2001). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan kroppen 
förstås som att vara i rörelse mellan hälsa och sjukdom, en boning för 
välbefinnande och lidande i strävan efter värdighet (Lindwall, 2004).  
 
Inom den nutida samhällskontexten ställs krav på den mänskliga 
kroppen. Idealkroppen är en ungdomlig, frisk och vacker kropp som 
ständigt är beredd att formas, förändras och förtryckas. Konsumtions-
industrin drar nytta av kroppskulten och bilder av kvinnors och mäns 
kroppar lanseras som sexuellt öppna, välluktande, prestationsoriente-
rade och kontrollerande. Den sjuka, skadade, defekta och avvikande 
kroppen blir hotfull något som måste korrigeras och rättas till. Män-
niskans kropp framstår utgående från dessa tanketraditioner som en 
yttre och inre bildlig gestalt och som ett socialt konstruerat kön. Hur 
vi ser på människan och kroppen blir avgörande för vårt perspektiv 
på oss själva och på den värld vi lever i. 
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Inom det perioperativa kunskapsområdet förstås kroppen som något 
mer än enbart en fysisk materiell boning utan som en bärare av hälsa 
och lidande. Det innebär att sjuksköterskan som möter patienten, den 
lidande människan, och som har till sin uppgift att vårda en sjuk, ska-
dad och lidande människas kropp också måste se människan som ett 
större sammanhang och inte bara som sjukdom. Människobilden är 
formad ur ett humanvetenskapligt perspektiv och betonar människans 
värdighet och kränkbarhet. Då kroppen är föremål för vårdarens 
vårdande handlingar och aktiviteter vidrörs samtidigt människans själ 
och ande liksom det omvända. Eftersom vi inte kan eller ska skilja på 
själ och kropp, så ligger även min själ i vårdarens händer, sade en 
patient. Hur erfar patienten sin kropp i det perioperativa vårdandet och 
vad innebär lindrande av lidande samt främjande av hälsa? 

 

Kroppen i rörelse mellan hälsa och lidande 
Alla människor har ett unikt förhållande till sin kropp och genom 
kroppen befinner vi oss konkret i ett sammanhang av tid och rum 
(Martinsen, 2003; Lindwall, 2004). Varje förändring i människans 
kropp medför en förändring i människans tillgång till livet - på gott 
och ont (Merleau-Ponty, 1962). Inom vårdvetenskapen blir uppgiften 
att tränga in och förstå verkligheten som finns bortom den mätbara, 
observerbara kroppen och bortom den språkliga kroppen. I den klinis-
ka vårdvetenskapen tar vi en naturlig utgångspunkt i kroppen som 
befinner sig i rörelse mellan hälsa och lidande (Lindwall, 2004) som 
innebär att gå bortom den kroppsliga funktionen och istället fokusera 
på patientens upplevelser av sin kropp som skall genomgå ett operativt 
ingrepp. Vad händer med människan när kroppen drabbats 
av sjukdom, skada och lidande?  

 

I samtal med patienter framkom att en skadad och sjuk kropp erfars 
som gåtfull. Kroppen är en plats där en kamp utspelas mellan sjukdom 
som bryter sönder och människans strävan efter att bevara sin enhet 
hel.  Patienter beskriver att de erfar sig som värd för en hotfull sjuk-
dom när sjukliga processer gömmer sig i kroppen. De upplever sig 
själva som övergivna i sin sjuka kropp när fienden tar plats i kroppen. 
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Den blir då människans och livets motståndare (Lindwall, 2004). Upp-
täckten av sjukdom förnekas till en början, eftersom den gestaltar sig 
som ogripbart och inte i överensstämmelse med människans friskhets-
känsla. En patient säger: Kroppen verkar aldrig vara förberedd på 
sjukdom. Sjukdom i kroppen kan komma som en obehaglig överrask-
ning och ge upphov till mer eller mindre kaos. När kroppen är platsen 
för sjukdom kräver den uppmärksamhet, en patient säger: när allt är 
okey, så tänker man inte på den… den bara finns där. Det är först när 
man blir sjuk som man tar den på allvar.  En sjuk kropp upplevs som 
ett fängelse och att bli fånge i sin egen kropp kan bland annat innebära 
att kroppens förmåga att röra sig har begränsats. Innebörden i denna 
metafor är att sjukdom tar makten över kroppen och människan förlo-
rar sin frihet att kontrollera den. Kroppen blir en fiende som sätter 
gränser. Att vara fånge i sin egen kroppsbiologi upplevs som att vara 
splittrad i sin helhet. Människan är tvingad mot sin vilja att stanna i 
sin sjuka kropp som blir omöjlig att kontrollera och som begränsar 
människan i sin vardag. 
 
I vård - och behandlingssituationer uppstår känslor av maktlöshet när 
människans kropp blir föremål för åtgärder och kanske förändras både 
till det yttre och inre med avsikt att bota. Det osynliga blir synligt för 
andra och känslor av intrång i den intima kroppen blir påtaglig. Krop-
pen har ett eget uttryck som berättar om dess minnen, säger en patient. 
Beröringen av kroppen i en skör situation kan förlösa känslor som 
bunkrats upp enbart till lättnad för patienten. Låt gråten få finnas, sä-
ger en patient.  
 
Patienten, låt oss kalla henne Stina beskriver ingreppet i sin kropp som 
ett intrång hon inte har haft möjlighet att kontrollera eftersom hon 
varit nedsövd. Under den tid som Stina var nedsövd har kirurgen och 
medarbetarna tittat in i hennes kropp och studerat områden som hon 
själv inte har tillträde till och inte kan kontrollera. Att betraktas medan 
man sover kan kännas utlämnande i efterhand och frågan kvarstår Har 
jag betett mig som väntat eller? Kroppen kan i operationsrummet upp-
levas som ett ting eller en sak bland andra saker. När fokus vid under-
sökning eller behandling är på kroppens delar kan människan känna 
sig utlämnad och kränkt. Kroppen kan erfaras som skild från männi-
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skan själv. Den enskilda personens inre värld och andlighet måste tas 
på allvar för att inte ytterligare splittring skall ske.  
 
I en klinisk praxis uppstår situationer när kroppen kan erfaras som 
pinsam och människan skäms för sin sjuka kropp som inte uppför sig 
som förväntat. Då kan patienten ha önskan om att komma till opera-
tion bara för att lämna in sin kropp för ”reparation” eftersom han/hon 
inte vill vara med när det händer.  
 
I ett operationsrum kan etiskt laddade situationer uppstå eftersom 
kroppen görs naken och möjlig att blotta utan att blottas.  Den behöver 
inte upplevas naken för sjuksköterskan kan klä av patientens kropp 
utan att göra den naken. Sjuksköterskan kommer patienten nära när 
hans/hennes kropp vilar på operationsbädden och när den avklädda 
kroppen genom sin nakenhet visar hur den känner sig. En patient sä-
ger: En operation är en mycket utsatt situation som kan väcka minnen 
av nakenhet och skörhet, därför behövs en trygg ram att få befinna sig 
inom. Kroppens existentiella värde behöver uppmärksammas så att 
den inte konsumeras i vården. Kroppen kan skymfas av vårdarna ge-
nom ord, uppträdande, deras blickar och sätt att se. Det etiska blir att 
tillåta patienten att få tala om sin känsla av skuld och skam i relation 
till kroppen som utsatts för sjukdom och blivit placerad på en opera-
tionsbädd mitt i ett rum med alla lampor riktade mot den del som skall 
behandlas.   
  
I lidandets kamp mot sjukdom tvingas patienten offra delar av sin 
kropp för att bli fri från sjukdom och för att finna vägen mot hälsa och 
helhet. En patient säger: det förändrade utseendet gör mig till en an-
nan, men vem? Kroppen sviker önskan att vara oförändrad människa 
och en vanlig operation kan utlösa en livskris.  Människan strävar ef-
ter integration och att åter bli hel. Lidandets kamp innebär att ständigt 
kämpa för att bevara eller återupprätta känslan av värdighet, att hante-
ra skamkänslor på ett konstruktivt sätt, att möta den skamliga och 
smärtsamma kroppens kamp när man söker lindring. Människan läng-
tar efter att återfå konkreta krafter så att de tjänar henne. När männi-
skan erfar att hon/han har tillgång till kraften, sina egna resurser finns 
alltid möjligheter att gå vidare i hälsoprocesserna och utvecklas mot 
sin potential.  
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I samtal med patienter som deltagit i den perioperativa dialogen med 
en anestesi- och operationssjuksköterska upplevde patienten sig vara i 
säkra händer. Patienten har i samband med narkos och bedövning inte 
längre tillgång till den egna kroppen eftersom han/hon blivit berövad 
förmågan att själv kontrollera kroppens förehavanden. Patienten erfar 
att han/hon överlämnar sin kropp till vårdarens ansvar som aktar och 
värnar om kroppen och livet. En patient säger: själva operationen är 
svår att uppfatta som vård för oss patienter, de skär ju sönder mig. 
Vårdandet blir för oss allt som sker runt omkring beröring, uppmärk-
samhet, humor, allvar, rätt avvägd ögonkontakt, operationsslagets 
samarbete, min bekvämlighet och själva atmosfären i operationssalen. 
Vi ligger där och betraktar er och tar in allt som sker. När sjukskö-
terskan tar sitt ansvar kan patienten i tillit överlämna sig med kravet 
och förväntan att sjuksköterskan skall ta emot och skydda kroppen 
från skada. Att delta i perioperativa samtal gav en känsla av välbefin-
nande eftersom sjuksköterskan tog sig tid, var närvarande och lyss-
nande. Ett postoperativt samtal kan skapa förståelse och välbefinnande 
när patienten får tala med den sjuksköterska, som var med när det 
hände, om vad som hänt med kroppen under anestesi och operation. 
Med sina vårdande händer skyddar sjuksköterskan patientens kropp 
mot skada och lidande. Med sin blick kontrollerar hon att kroppen 
fungerar som den ska. Att sköta om en annan människas kropp är en 
utmaning i yrket. Att i det kliniska rummet skapa en atmosfär som gör 
det gott för patienten att finns till förutsätter kunskap, färdigheter och 
att sjuksköterskan besitter konsten. En patient säger: För att känna sig 
avslappnad behöver man få möta blicken hos alla… Det behöver vara 
tyst i operationsrummet, den stund det tar för nedsövningen annars 
upplever jag att jag tas ur en konversation som pågår. 
 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan kroppen gestaltas som en bo-
ning för själ och ande dvs. något mer än enbart en fysisk materiell 
kropp. Den blir bärare av hälsa, hälsoprocesser, sjukdom och lidande 
och kroppens värdighet kränks när sjukdom tagit plats i kroppen. 
Kroppen gestaltas som en boning för välbefinnande och lindrat lidan-
de men också för människans värdighet. Kroppen och dess liv är un-
derställd biologin och naturens ekosystem samt anpassar sig efter om-
ständigheterna. Kroppen strävar efter läkning, harmoni och gemen-
skap. En patient sade: Resurser inom en människa behöver stimuleras 
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för optimal ny hälsa skall växa fram. Forskning om kroppen som ett 
perspektiv av enheten människan visar att det är viktigt att människan 
är förankrad i sin kropp och kan uppleva livet genom sin kropp och 
därigenom skapa mening. 
 

Anestesi- operationssjuksköterskan – den vårdande människan 
Anestesi- och operationssjuksköterskan, den vårdande människan, är 
bärare av den perioperativa sjuksköterskans yrkesparadigm38 och har 
valt yrkesspecialiteten av intresse för människor som skall genomgå 
ett kirurgiskt ingrepp (von Post, 1999; Lindwall & von Post, 2000). I 
den perioperativa vårdverkligheten finns idag en uttalad konkurrens 
mellan läkarnas behandlingsparadigm, administrationens produktions-
paradigm, politikernas effektivitetsparadigm, patientens lidande-
paradigm och de sjuksköterskor som bär på ett vårdande paradigm. 
Vem måste och vem vill sjuksköterskan tjäna?   

 

Den perioperativa sjuksköterskans yrkesparadigm 
För att beskriva den perioperativa sjuksköterskan, den vårdande män-
niskan, hennes handlingar och uppträdande har vi tagit hjälp av Tör-
nebohms (1989) paradigmteori. Törnebohm (1989) menar att det är 
angeläget att först göra sig bekant med yrkesutövarens yrkesparadigm 
för att kunna förstå yrkesmänniskans handlingar. Ett paradigm har 
fyra grundkomponenter som måste identifieras för att paradigmet skall 
bli tydligt för omvärlden och den människa som bär paradigmet inom 
sig. Hur den perioperativa sjuksköterskan kommer att fungera i det 
kliniska vårdarbetet beror på hur hon/han förhåller sig till de fyra pa-
radigmkomponenterna intresse – vad vill sjuksköterskan, kompetens – 

                                                 
38 Begreppet paradigm uppfattas av somliga som ett modeord och har därigenom fått 
många olika betydelser. ”Paradigm” kommer från grek ”para deigua” vilket betyder 
mönster. Helt allmänt kan man säga att paradigm fungerar som ett mönster som 
vetenskapsmannen, politikern, yrkesutövaren osv. följer i sin verksamhet (NE, 
1994). Törnebohm (1989) skiljer mellan livsparadigm, yrkesparadigm, patientpara-
digm och forskarparadigm. 
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vad kan sjuksköterskan, världsbild – vilken bild har sjuksköterskan av 
sitt yrke och vetenskapssyn/människosyn – vad är människa?  
 
 
Intresse – vad den perioperativa sjuksköterskan vill? 
En perioperativ sjuksköterska är antingen en specialistutbildad aneste-
si - eller operationssjuksköterska vars stora intresse är att göra det gott 
för patienten att finnas till i samband med anestesi och operation. De 
strävar efter att patienten skall känna förtroende för dem. Viljan att 
vara en hjälp för en annan människa, och göra de tekniska uppgifterna 
så smidigt som möjligt driver, dem att vara vårdande. De vill röra vid 
och ta i patientens kropp på ett sådant sätt att patientens värdighet be-
varas. Sjuksköterskan vill inte att patienten skall komma till skada, 
utan strävar efter att göra det perioperativa vårdandet till något helt 
och sammanhängande för patienten. Den perioperativa sjuksköterskan 
strävar efter att patienten skall återfå hälsa så snart som möjligt och 
minnas deras gemensamma tid som något positivt. 
 
 
Kompetens – vad den perioperativa sjuksköterskan kan?  
Den perioperativa sjuksköterskans kompetens har sin grund i anestesi- 
och operationssjuksköterskans förmåga till eftertanke och självkritik. 
Hennes/hans kompetens bygger på vårdvetenskapliga kunskaper som 
tangerar vårdandets kärna, caritas samt medicinska och tekniska kun-
skaper. De vill bli betraktade som skickliga yrkesutövare. I kompeten-
sen ingår deras gemensamma ansvar för patientens välbefinnande vid 
placeringen av patienten på operationsbädden. Det gemensamma an-
svaret gör att de måste planera och genomföra vårdhandlingar och 
dess aktiviteter tillsammans. 
 
En perioperativ sjuksköterska har förmåga att lyssna till patientens 
berättelser, till kroppens tysta språk och de har förmåga att förstå när 
kroppen, känner sig kränkt, blottad eller om den blivit utsatt för för-
nedring (Lindwall, 2004). Det visar sig också att de har förmågan att 
klara variationer i arbetet, är inte rädda för snabba förändringar, nya 
tekniker och utmaningar. Den perioperativa sjuksköterskan vill vara i 
ständig utveckling, samtidigt som han/hon vill bidra med sina erfaren-
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heter för att hjälpa kunskapsutvecklingen om det perioperativa vår-
dandet framåt.   
 
 
Världsbild - vilken bild har den perioperativa sjuksköterskan av 
sitt yrke? 
Världsbilden, skall här förstås som den perioperativa sjuksköterskans 
yrkesbild, hennes/hans uppfattningar, åsikter, kunskaper, värderingar, 
etik, erfarenheter och vilja i relation till vårdverkligheten. Den perio-
perativa sjuksköterskan är en professionell yrkesutövare39 som arbetar 
tillsammans med flera olika yrkeskategorier som ingen kan klara sig 
helt utan den andra. De är varken tekniker eller assistenter till läkarna 
utan sjuksköterskor med eget ansvar för sina handlingar. Utvecklingen 
inom yrket sker genom studier, egna erfarenheter, i dialog med kolle-
gor, patienter och läkare. Yrkets främsta uppgift, vårdandet, skall ses 
som en konst som hämtar sina kunskaper i första hand från human- 
och vårdvetenskapen (von Post, 1999).  
  
Den perioperativa sjuksköterskans vårdande etik får genom naturlig, 
det äkta40 – det ädla41 (figur 1), en etisk dignitet och ett etiskt ansvar 
(Levinás, 1988). Det ädla, det ädelmodiga visar sig i sjuksköterskans 
mod, att våga vara patientens skydd och det äkta, det sanna och pålit-
liga visar sig som bry sig om, som tillit och i ansvaret för den andre. 
Ett ansvar som sjuksköterskan inte kan överlåta utan att tilliten ute-
sluts och situationen kommer att erfaras som förnedring eller jag blev 
inte tagen på allvar.  
 

                                                 
39 Legitimerad sjuksköterska, med specialistutbildning inom anestesi – och/eller 
operationssjukvård. Hon/han har ett personligt ansvar för patienten i det perioperati-
va vårdandet. Professionella yrkesutövare tillhör en profession eller ett kall vilket 
betyder att man valt yrket av intresse framförallt inom yrken som innebär att man 
vill vara en hjälp för en annan människa (Björkman, 1889). Professionella vårdares 
vårdande grundar sig på kompetens, vetenskaplig kunskap, erfarenhet, förpliktelse 
och styrs av en etisk kod (Kodjeski, 1990; Leddy & Pepper, 1998). 
40 Äkta har synonymer som ädel, medfödd, naturlig, ursprunglig, sann, oförställd, 
oförfalskad, genuin, pålitlig (Palmér, 1960). 
41 Ädel har synonymer som god, hjärtefin, värdig, ädelmodig, dygdig, ridderlig, 
hövisk, frikostig, generös, uppoffrande (Palmér, 1960). 
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En förutsättning för att anestesi- och operationssjuksköterskans etiska 
ansvar skall bli synligt för patienten kan vara att den perioperativa 
vården organiseras så att en anestesi- eller operationssjuksköterska blir 
kontinuiteten, den som personligen är pålitlig, låter sig kännas igen 
och som gör vårdsituationen till en sammanhängande helhet. Att ha en 
ädel, generös och uppoffrande karaktär innebär att sjuksköterskan väl-
jer handlingar som kan erfaras av den lidande människan som äkta. 
Det som sker äkta mellan två människor sker i fullständig sanning, 
från djupet av människans väsen. Äkta handlingar har sjuksköterskan 
inte alltid planerat i förhand (Buber, 1990)42, utan handlingarna upp-
kommer spontant ur viljan att vara till för en annan människa. Sjuk-
sköterskan förankrar patienten i verkligheten genom att ta i patienten, 
se på och lyssna till patienten samt tala med patienten. Det professio-
nella vårdandet skall ses som en mänsklig akt, handling som syftar till 
att den andre skall känna det gott att finnas till. Den mänskliga värmen 
är det enda som kan mjuka upp en kall och steril operationssal.  
 
 
Vetenskapssyn/människosyn – vad är människa?  
Hur vi som perioperativa sjuksköterskor ser på andra människor och 
oss själva har avgörande betydelse i det perioperativa vårdandet, men 
även för vetenskapen, vilka kunskaper som utvecklas om vårdandet, 
vilka forskningsmetoder vi väljer för att samla vetande om det perio-
perativa vårdandet och den lidande människan (vad människa är har 
beskrivits tidigare). Det human- och vårdvetenskapliga perspektivet 
gör anestesi- och operationssjuksköterskor intresserade av att skapa 
vetande om betydelsen av att hålla samman helheten (totaliteten) pati-
enten och sjuksköterskan genom den kontinuitet som ansvaret för den 
andre, patienten kräver. Sjuksköterskan kan, genom att tillägna sig den 
vårdvetenskapliga kunskapen, dess ethos, få en vårdvetenskaplig iden-
titet och bildning, bli en god utövare av vårdandets konst. Det är vår 
strävan att den perioperativa forskningen skall bli evident i praxis.      
                                      

                                                 
42 Buber (1990) s 73-81. 
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Sammanfattning 
Människan är en mångfasetterad person och är inte möjlig att definiera 
eller förstå endast utifrån ett perspektiv. Uppfattningen om människan 
som enheten kropp, själ och ande utgår från ett human- och vårdveten-
skapligt perspektiv. Människans kropp är i fokus när den drabbats av 
sjukdom, skada och placeras på en operationsbädd mitt i ett opera-
tionsrum. Att lyssna till patientens röst, att beakta integritet och visa 
respekt kan vara avgörande för patienten, den lidande människans väg 
mot hälsa. När, människan/patienten – den lidande människan, och 
anestesi- och operationssjuksköterskan – den vårdande människan 
möts i det perioperativa vårdandet vilar deras gemenskap liksom sys-
konskapet på det gemensamma tillfället, inte på den valda lojaliteten. 
Patienten ses här som en människa som varken är anhörig eller vän, 
utan en person sjuksköterskan satts att vårda. De hör som syskon inte 
samman för att de förtjänar det, eller för att de valt sina föräld-
rar/varandra, utan för att de fått tillgång till en gemenskap de inte valt 
(Cöster, 2003).  
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En ny verklighet öppnar sig 

Iréne von Post & Lillemor Lindwall 
 
 

När de invanda mönstren bryts, kan nya världar uppstå  
(Gunnel och Kjell Swärd, 2004). 
 
Den kliniska vårdvetenskapen med sin meningsbärande teorikärna har 
till uppgift att synliggöra den vårdvetenskapliga substansen.  Genom 
att utforska begreppen vårda och kropp och dess betydelsedimensioner 
öppnar sig en ny verklighet i den kliniska praxisen. Vi menar att en ny 
verklighet öppnar sig för patienter, anestesi- och operationssjukskö-
terskor (von Post, 1995) genom att införa den perioperativa dialogen 
som en organisationsmodell (figur 2). De kontextuella förutsättningar-
na kan genom den perioperativa dialogen utnyttjas på ett optimalt sätt 
i den vårdande akten. Aktörerna i den vårdande akten är patienten och 
den perioperativa sjuksköterskan. Anestesi- och operationssjukskö-
terskan bär ansvaret för att kontinuiteten, helheten patienten och sjuk-
sköterskan hålls samman i den perioperativa dialogen.  
 

Den perioperativa dialogen – när anestesi- och operationssjukskö-
terskan är kontinuitet 
Den perioperativa dialogen skall ses som en idealmodell (von Post 
1995, 1999; Lindwall & von Post, 2000), ett nytt sätt att organisera 
vårdarbetet för anestesi- och operationssjuksköterskor (figur 2). Mo-
dellen har sin grund i vårdandets kärna caritas (Eriksson, 1987, 2002; 
Roach, 1992; Watson, 1988), vars ethos, det djupast etiska ligger in-
bäddat i människans värdighet, i plikten att tänka och handla rätt (von 
Post, 1999). 
 
Den perioperativa dialogen är en anestesi- eller operationssjuksköters-
kas pre-, intra- och postoperativa samtal med den patient hon/han skall 
vårda i samband med ett kirurgiskt ingrepp och syftar till att lindra 
patientens lidande, skydda patientens värdighet och skapa välbefin-
nande. Syftet är också att den perioperativa dialogen skall bli till nytta 
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och rättesnöre för anestesi- och operationssjuksköterskors kommande 
vårdarbete.  
 
Modellen skall förstås som en Sokratisk dialog, dvs. som konst, kons-
ten att hjälpa patienten att komma till insikt om sin situation och ge-
nom gemenskapen i dialogen komma till ro. Den perioperativa dialo-
gen innehåller vårdprocessens steg; patientanalys, planering, genom-
förande och utvärdering. Hur beredda är vi som anestesi- och opera-
tionssjuksköterskor att ge patienten en möjlighet att förstå sin kropp 
och sin livssituation i samband med anestesi och ett kirurgiskt in-
grepp? 
 
Etymologiskt kommer ’dialog’ från grekiskans ’dialogos’43. ’Dialog’ 
har i nyare språk fått betydelsen samtal, samtal mellan två personer i 
vilka ämnen av vikt diskuteras. Dialogen har genom Platon och i an-
slutning till Sokrates' undervisningsmetod setts som en utbildade dia-
log. Där ämnet till stor del utreds genom frågor från en som vill kom-
ma till en djupare och renare insikt. Målet med den sokratiska dialo-
gen är att finna den kunskap och insikt som deltagarna redan har även 
om de inte vet om att de har den. Platons dialoger äro ett stycke liv 44. 
Vad kan vi lära oss av Platons dialoger?  
 
I den perioperativa dialogen blir det patienten och anestesi- eller ope-
rationssjuksköterskan som skall diskutera ämnet – patientens opera-
tion. De söker svaren hos varandra eftersom båda går in i en utbildan-
de dialog men med olika kunskaper. Patienten är i behov av sjukskö-
terskans yrkeskunskap och sjuksköterskan är i behov av patientens 
kunskaper om sig själv och sin situation för planering av den intraope-
rativa tiden. Vad vill vi att patienten skall lära sig om sig själv och sin 
situation genom de pre- intra- och postoperativa samtalen?  
 
Hos Platon får dialogen en grundläggande metodisk betydelse för hur 
man kommer till insikt om sanningen. Den förstås inte endast som en 
metod för att uppnå sanningen, utan ses även som en förutsättning för 

                                                 
43  SAOB, (1912), spalt D1187. tyskans. dialog, engelskans. o. franskans. dialogue, 
latinets, dialogus, af grekiskans. ∆ιάλογος;  
44  SAOB, (1912), spalt D1187. 
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att det överhuvudtaget skall kunna existera självmedvetna personer 
som kan nå kunskap om sig själv och världen. I samtalet talar ett jag 
till den andre, och den tilltalade är ett Du som jaget omvänt själv till-
talas av. Det är i förhållande till ett du som ett jag överhuvudtaget kan 
tala eller uttala sig själv som ett jag 45. Sokrates hävdar själv inte nå-
got utan nöjer sig med att ställa frågor om det de andra för fram. Sok-
rates liknar sig själv vid en barnmorska. Han är inte själv i stånd att 
föda tankar, men kan i gengäld konsten att hjälpa andra med att förlö-
sa tankar som de är havande med. Sokrates ber den andre att berätta 
vad han menar46.  
 
Den perioperativa dialogen kan förstås som en modell för hur aneste-
si- och operationssjuksköterskor hjälper patienten att dela med sig av 
sina tankar om att behöva genomgå en operation liten eller stor. 
 
 
I dialogen är sjuksköterskan ständigt närvarande och kunskapen som 
utvecklas är knuten till personerna i dialogen. Dialogen kan ge rum för 
reflektion över patientens situation och vart han/hon är på väg. Den 
perioperativa dialogen har i sig en öppenhet, en inbjudan till patienten 
att bli deltagare i en dialog med sjuksköterskan (Molander, 1993). 
En patient säger: man är inte värst mottaglig för information före en 
operation, däremot för samtal. De perioperativa samtalen kanske blir 
de enda verkliga samtalen under hela patientens sjukhusvistelse.  

                                                 
45 Lübcke, (1988), s 114. 
46 Lübcke, (1988), s 428. 
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Figur 2. Den perioperativa dialogen  

 

När två människor möts i en dialog finns en möjlighet till samtal, 
samvaro och gemenskap. En viktig sida av dialogen är att vara till-
sammans med eller utan ord och att upprätthålla en ömsesidig förstå-
else. En dialog som strävar mot gemenskap har en öppen karaktär, en 
inbjudan till den andre att bli samtalspartner. Dialogen är en ömsesi-
dig upplysnings - och reningsprocess, samtidigt som den är en gemen-
skap fylld av förståelse (Molander, 1993). Detta visar på en öppenhet i 
mänsklig förståelse och kunskap om mänskligt liv. Rörelsen, dynami-
ken i dialogen är viktigare än de enskilda orden. Med hjälp av frågor, 
svar och reflektion görs icke reflekterad kunskap och insikt tillgänglig 
för patienten och sjuksköterskan. Dialogen skall leda fram till kunskap 
om vad som är välbefinnande och illabefinnande för patienten.  
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Idén att tala om organisationsmodellen som en ’sokratisk dialog’ har 
sedan fördjupats i Martin Bubers (1989) tankar om dialogen, ett mel-
lanmänskligt, ömsesidigt möte, mellan ett jag och ett du och det mel-
lanmänskliga mötets betydelse för människans utveckling och växt. 
Möjligheten finns i att nå förståelse i situationen och i hur vi kan hjäl-
pa en annan människa att förstå sin situation. De pre,- intra- och post-
operativa samtalen i den perioperativa dialogen skapar förutsättningar 
för ett äkta möte, ett möte i vänskap mellan patienten och den aneste-
si- eller operationssjuksköterska som skall vara med under operation. 
Ett möte som sker i en dialog menar Buber kommer att fortsätta sedan 
man lämnat varandra. Vad vill vi att patienten skall minnas?  

 

Att vara tillsammans i den perioperativa dialogen betyder att patienten 
och anestesi- eller operationssjuksköterskan personligen genom de 
pre-, intra- och postoperativa samtalen lär känna varandra i den värld 
de skall vara tillsammans i. Sjuksköterskan är beredd att möta patien-
ten med tillit (se sid. 17), dvs. att ta emot patientens förväntan att bli 
mottagen. Ansvaret och viljan att bry sig om patienten bara finns där. 
Men det är ett ansvar som sträcker sig längre än att bara göra sin plikt 
och att göra rätt, eftersom det kommer ur kärleken till medmänniskan, 
en kärlek som genom det äkta, den etiska upphöjelsen inte får överlå-
tas (Lévinas, 1988). De perioperativa samtalen skall vara undervisan-
de – skapa förutsättningar så att vi lär och förstår men också vara en 
samvaro, en gemenskap där förtroende råder.  

En patient säger: perioperativa samtal handlar om orientering för 
patienten i en onormal situation och okänd miljö. Om man inte kan 
orientera sig mentalt så hittar man inte till sina krafter. Patienten får 
hjälp att inifrån hålla ihop sin enhet, med hjälp av de perioperativa 
samtalen med en anestesisjuksköterska. Man kan då bättre förvalta 
den vård man fått och bli delaktig i tillfrisknandet. Ansvar ger värdig-
het. 

 
I det preoperativa samtalet möter patienten anestesi- eller opera-
tionssjuksköterskan före operation på vårdavdelningen eller på någon 
avskild plats på operationsavdelningen innan patienten bytt om till 
operationskläder, och innan han/hon placerats på operationsbädden. 
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De möts som två människor var och en med sina unika kunskaper om 
situationen. I lugn och ro ges patienten möjlighet att berätta om sig 
själv, sina tankar inför operation och ställa de frågor han/hon önskar. 
Patienten ges möjlighet att lära känna en anestesi- eller operations-
sjuksköterska som skall vara med under operation.  
 
Det preoperativa samtalet kan förstås som anestesi- eller operations-
sjuksköterskans inbjudan. En inbjudan som innehåller sjuksköterskans 
löfte till patienten att bli mottagen med värdighet av någon som är 
beredd att lyssna, dela tankarna om livet och rädslan för den förändra-
de kroppen inför operation. Sjuksköterskans inbjudan inrymma en 
plats där patienten får vila ut. En plats som andas en genuin gästfrihet 
där rädslor och hopp får finnas sida vid sida och möjliggör att de mör-
ka och ljusa känslorna inför operation får lära känna varandra. Inbju-
dan kan vara den plats där det nakna ansiktets vädjan om hjälp finner 
sitt gensvar (Eriksson & Lindström, 2003). I det preoperativa samtalet 
finns en ständigt öppen inbjudan till den andre att träda fram i sin na-
kenhet. Sjuksköterskans öppna inbjudan förpliktigar till ett svar och 
som Levinas (1989) säger innebär att jag som sjuksköterska hädanef-
ter inte kan undfly ansvaret, plikten att vara till för den andre47. Det är 
viktigt att sjuksköterskan är öppen, mottagande, ständigt närvarande, 
lyssnande och reflekterande. Anestesi - eller operationssjuksköterskan 
besvarar patientens frågor, och ställer egna frågor.  
 
Det preoperativa samtalet kan ta sin utgångspunkt i vardagsprat. Så 
småningom förs tankar omkring operationen in och patientens situa-

                                                 
47 Levinas (1989, 10) säger att ansiktets nakenhet är ett krav, ett bönfallande som 
genom ansiktets ärlighet riktas mot vårdaren. I bönfallandet som är ett krav förenas 
ödmjukhet och höghet och häri ligger visitationens etiska dimension. För Levinas 
(1989) utgör etikens grundval tanken om ett irreducibelt yttre, en utsida som motstår 
varje interorisering och han säger att det tänkande som tänker den Andres transcen-
dens som absolut differens är den sanna metafysiken som etik. Han bejakar sålunda 
den Andres oändliga oåtkomlighet i ljuset av universell transcendens. Nästans ansik-
te konstitueras inte av mig och kan inte förstås i fenomenologiska termer utan det är 
ett möte med ett oändligt yttre, där den radikalt andre framträder i Nästans ansikte. 
Det oändliga kan inte göras närvarande utan närvar som frånvaro, som spår. Det 
finns alltså en etisk dimension i mötets första händelse som Levinas (1989) beteck-
nar som grundläggande och i den meningen är gensvaret på ansiktets tilltal kontext-
löst. 
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tion är huvudtemat. Patienten vänder sig till en sjuksköterska som vet 
vad hon vill lära patienten. För att uppnå kunskap måste man kunna, 
vilja vara en person som vill veta. Men en patient som skall genomgå 
en operation kanske innerst inne vill veta men varken kan eller vågar 
på grund av rädslan för beskedet. Sjuksköterskorna brukar säga jag 
nådde inte fram. Här blir det viktigt att inte överge patienten för i det 
postoperativa samtalet kommer de alltid fram.  
 
I det preoperativa samtalet strävar sjuksköterskan efter att upprätthålla 
en ömsesidig förståelse och därmed ett upprätthållande av gemenska-
pen. Dialogen kan ge rum för reflektion över den egna situationen och 
vart man är på väg. Förtroendet kan förstöras om patienten förlamas 
genom frågor som ibland blir ifrågasättande, ett ifrågasättande av kun-
skap kan lätt bli ett ifrågasättande av personen. En person skall själv 
välja att fortsätta sökandet efter kunskap och insikt. Konsten är att 
fråga och att försöka svara. Det väsentliga i dialogen är att komma till 
klarhet om sig själv, sina tankar, sin kunskap och okunskap.  
 
Under samtalet, som inte endast är en utfrågning, eller ett ifyllande av 
ett standardiserat formulär sker datainsamling, dataanalys, planering 
och dokumentation inför den kommande tiden på operation. En plane-
ring som sker i samverkan med patienten. Sjuksköterskan får känne-
dom om de små detaljerna som man bara talar om med en person som 
skall vara med. I det preoperativa samtalet ges patienten möjlighet att 
lära känna den anestesisjuksköterska som skall vara med under opera-
tionen. En patient säger: jag låg och tänkte på henne när jag skulle 
somna på kvällen – och somnade så skönt. Jag visste ju vem jag skulle 
möta i morgon. 
 
Genom att svara an på patientens tilltal, bejakar sjuksköterskan patien-
tens inre stumma lidande som ofta andas rädsla, övergivenhet och 
hopplöshet. Anestesi- och operationssjuksköterskan lyssnar och tar 
emot patientens rädsla och oro. Ett förtroende börjar utvecklas mellan 
patienten och anestesi- eller operationssjuksköterskan.  
 
Det intraoperativa samtalet börjar när patienten tas emot på opera-
tionsavdelningen av den anestesi - eller operationssjuksköterska som i 
det preoperativa samtalet lovat att hon/han kommer att finnas vid pati-
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entens sida under hela operationen. Den förtroendefulla och vänskap-
liga relationen fortsätter när patienten möts av ett känt ansikte, någon 
som vet hur han/hon vill ha det. En patient säger: Det är positivt att se 
ett känt ansikte när man känner sig utlämnad och hjälplös. Det kända 
ansiktets betydelse för patienten har visat sig i flera studier (von Post, 
1999; Lindwall et al, 2003; Rudolfsson, 2004).  
 
Allt är förberett på operationsavdelningen när patienten kommer vilket 
gör att han/hon känner sig välkommen. Som sjuksköterska är man 
bättre förberedd att möta patienten i den kirurgiska situationen om 
man fått möjlighet att mötas i ett preoperativt samtal.  Det påbörjade 
samtalet fortsätter när de träffas igen på operation. Ibland behövs det 
inga ord, de känner ju varandra. Genom att låta patienten känna igen 
sig inger sjuksköterskan patienten mod. Känna menar May (1986) 
betyder att känna igen sig i den situation som den gemensamma värl-
den utgör. Det gäller att förstå patientens värld från insidan, och så 
långt det är möjligt känna och se världen från patientens synvinkel. 
Patienten får kraft att övervinna sin rädsla för stick, sprutor och kan-
ske en tidigare förnedring. Förberedelserna går fortare – allt är redan 
förberett. Som en sjuksköterska skrev: man behöver inte springa runt 
och hämta det och skicka någon efter det.  
 
I tilliten tar sjuksköterskan emot patientens rädsla och patienten har 
blivit befriad från rädslan att göra bort sig och inte klara av situatio-
nen. Igenkännandets glädje i det intraoperativa samtalet består snarare 
i att man känner igen mer, än det man redan kände. Det är i kraft av 
igenkännandet som det kända uppnår sitt sanna vara och visar sig vara 
vad det är menar Gadamer (1996). I igenkännandet svarar patienten på 
sjuksköterskans önskan, att ta ansvar för patientens ansvar, genom att 
visa förtroende för sjuksköterskan.  
 
I det postoperativa samtalet, det avslutande samtalet besöker sjuk-
sköterskan sin patient vid lämpligt tillfälle efter operation. En patient 
beskriver det postoperativa samtalet som: Hur viktigt detta möte var 
kan förstås när jag under dagen efter operationen låg och väntade på 
att min sjuksköterska skulle komma, ungefär som man längtar efter en 
gammal vän. Dessa två hade något gemensamt, något som de delade. 
Patienten ges möjlighet att tala med någon som förutom läkaren var 
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med under operation, var där när han/hon sov och kan berätta om det 
som hände, dvs. fylla i tomrummet. Patienten ges möjlighet att berätta 
för sjuksköterskan hur det kändes att ligga på operationsbädden. För-
mågan att med bilder och symboler skapa fästen i tomrummet, banar 
väg för gemensamma erfarenheter som bejakar det svåra och onda 
samtidigt som det öppnar nya horisonter i kraftfältet mellan patienten 
och sjuksköterskan. 
 
Tillsammans utvärderar de tiden på operationsavdelningen och det de 
planerade tillsammans i det preoperativa samtalet. Den perioperativa 
vårdprocessen kan avslutas på ett värdigt sätt. En patient säger: Tack 
för trevligt och vänligt bemötande fortsätt gärna såhär. Jag har aldrig 
känt mig så betydelsefull förut. Det ökar tryggheten, spar tid, sjukskö-
terskan känner mig och vet vad som hänt mig. Det spar frågor och 
upprepande förklaringar behövs inte. Den perioperativa dialogen 
kommer att finnas kvar inom patienten som en erfarenhet och fortsätta 
genom patientens berättelser om tiden på operation (Gadamer, 1996).  
 
I den perioperativa dialogen upplever sig anestesi - eller operations-
sjuksköterskan och patienten som en sammanhängande helhet. Genom 
kontinuiteten, har en helhet bestående av patienten och sjuksköterskan 
skapats, eftersom patienten möter samma anestesi- eller operations-
sjuksköterska i de pre-, intra- och postoperativa samtalen.  Om det 
skulle vara tre olika sjuksköterskor som genomför samtalen har konti-
nuiteten splittrats, helheten raserats och förtroendet gått förlorat. 
 

Sammanfattning 
Det perioperativa vårdandet – ett kunskapsområde inom klinisk vård-
vetenskap är i utveckling. Genom en hermeneutisk hållning har en ny 
verklighet öppnat sig som synliggör det vårdande inom anestesi- och 
operationssjukvård. Vårt ethos uppmanar oss till förståelse för bety-
delsen att vara öppen, följsam och visa vördnad inför patienten, den 
lidande människan.  
 
Vårdandets evidens, det som visar sig för patienter, anestesi- och ope-
rationssjuksköterskor i den perioperativa dialogen är kontinuiteten - 
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att vara i en sammanhängande helhet. Kontinuitet48, i den perioperati-
va dialogen förstås som en rörelse över tid. Anestesi- och operations-
sjuksköterskan har genom kontinuiteten möjlighet att ge plats för tilli-
ten, anta utmaningen att ta ansvar för patienten och personligen ta 
emot patientens önskningar inför operation. Viljan till ansvar visar sig 
som ansvaret för att enheten (totaliteten) patienten och sjuksköterskan 
hålls samman. Anestesi- och operationssjuksköterskan kan inte avsäga 
sig sitt ansvar för kontinuiteten utan att den sammanhängande helhe-
ten blir till delar som inte längre hänger samman (von Post, 2003).   
 
Genom att vara kontinuiteten kan anestesi- och operationssjuksköters-
kor skydda patientens värdighet, lindra oro och rädsla i samband med 
operationen. Kontinuiteten i den perioperativa dialogen gör att patien-
ten upplever att de blir tagna på allvar. De känner att de kan överläm-
na sig i säkra händer och att det är gott att finnas till trots att man skall 
genomgå en operation (Lindwall et al, 2003; Rudolfsson et al, 2003). 
Kontinuiteten visar sig i sjuksköterskans vilja att inte överge patienten 
utan att vara patientens nästa. Anestesi- och operationssjuksköterskan 
strävar efter att patienten och sjuksköterskan skall röra vid varandra på 
ett sådant sätt att ingens värdighet kränks.  
 
Erfarenheterna och forskningen visar att hur den perioperativa vården 
organiseras har betydelse för patientens välbefinnande, anestesi- och 
operationssjuksköterskors hälsa och välbefinnande (von Post, 1999; 
Lindwall et al, 2003; Rudolfsson et al, 2003). Det blir därför av bety-
delse hur operationssjukvården organiseras, om den kan ge plats för 

                                                 
48 Kontinuitet stiger i ordböckerna fram som ’ett vara i en sammanhängande helhet’ 
och ett oavbrutet sammanhang. Kontinuitet har synonymer som; oavbrutet samman-
hang, ostörd fortgång, sammanhängande följd. Sammanhang se förbindelse, sam-
manhörande helt, helhet, hophörighet, samhörighet, enhetlighet, kontinuitet, enhet, 
(tanke) reda, ordning, system, sammanhängande helt, hänga ihop (Palmér, 1960). 
Kontinuitet innebär ett fortlöpande sammanhang över en längre tidsperiod, på vissa 
viktigare områden, det att vara en sammanhängande helhet. Ej sammanhängande i 
tid och rum. Diskontinuitet att vara diskontinuerlig. Sammanhang anknytande eller 
omgivande omständigheter ofta mycket abstrakt, om företeelser som hänger ihop på 
något sätt. Helhet, enhetlighet, helgjutenhet, gedigenhet, integritet; ett helt, det hela, 
komplex, enhet (Allén, 1988). Kontinuiteten steg i tidigare forskning fram som ett 
oavbrutet sammanhang, där patienten och anestesi- eller operationssjuksköterskan 
utgör den sammanhängande helheten (von Post, 1999). 
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kontinuitet, patientens och den perioperativa sjuksköterskans möjlig-
het att vara i en sammanhängande helhet, en rörelse mot hälsa för pa-
tient och sjuksköterska.  
 
I och med kontinuiteten, kommer tiden rent logiskt att involvera något 
annat slag av tid än sin egen tid eftersom ansvarets tid är en oändlighet 
som öppnar sig i förpliktelsen mellan sjuksköterskan och patienten. 
Tiden kan inte existera utan att det finns någonting som förändras. I 
den perioperativa dialogen är det patientens hälsa, tillfrisknande och 
välbefinnande som är i kontinuerlig förändring dvs. i en rörelse mot 
hälsa eller lidande. Vi kan blott ha en vag föreställning om vilka inre 
kvaliteter, inre rörelser som utmärker känslan av förändring och ut-
veckling hos den som blir en del i kontinuiteten (Pierce, 1990)49. Om 
den perioperativa sjuksköterskan upphör att vara kontinuiteten, dvs. 
överlåter patienten till någon annan, går helheten förlorad och rörelsen 
mot hälsa stannar upp eller byter riktning och rör sig mot lidande.  
 
Kontinuiteten ger sjuksköterskan möjlighet att vara ansvarig för att en 
naturlig och sann vänskap utvecklades. En vänskap som främst är en 
ömsesidig tillit mellan patienten och anestesi- eller operationssjukskö-
terskan. Vänskap är den etiska formen av eros  (Alberoni, 1984) och 
kärlekens etiska form. Hos Aristoteles (1967) kan man läsa att vän-
skap är en välvilja som är ömsesidig och i medvetenheten härom öns-
kar man varandra gott. Genom att medvetet föra in kontinuitet i den 
perioperativa vården ges anestesi- och operationssjuksköterskor möj-
lighet att använda sin personliga kunskap och vara en professionell 
naturlig vårdare, en vän, den som ’bryr sig om’ patienten.  

                                                 
49 Pierce, 1990, s 184. 
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Del 2 

Mot en evident perioperativ vårdande kultur 

Evidensbegreppet gör oss medvetna om betydelsen av att vårdandet är 
förankrat i en vetenskaplig teori. När anestesi- och operationssjukskö-
terskor arbetar evident sker vårdandet på ett medvetet sätt och med 
utgångspunkt både i den konkreta situationen och i vårdvetenskapen.  
I en organisation som vill ge plats för ett evident vårdande står inte 
teori och praxis i ett motsatsförhållande utan kan förenas i en helhets-
kunskap (Eriksson & Nordman, 2004). Att bygga en bro mellan teori 
och praxis innebär att ny kunskap och fördjupad förståelse får växa 
fram. Reflektioner utifrån en vårdvetenskaplig teori under de periope-
rativa samtalen blir nödvändig för kunskapsutveckling inom kulturen. 
Målet för en perioperativ kultur borde vara sådant att det skapas nya 
tankar och vanor i praxis samtidigt som anestesi – och operationssjuk-
sköterskor blir till för patienten, den lidande människan. Följande frå-
geställningar är intressanta i syfte att söka ny kunskap om det periope-
rativa vårdandet:  

Varför skall man egentligen bedriva forskning om det perioperativa 
vårdandet? Varför ska anestesi - och operationssjuksköterskor stude-
ra vårdvetenskap och använda sig av vårdvetenskapliga teorier i 
praxis? Hur kan det ideala vårdandet genom den perioperativa dialo-
gen möjliggöras?  

Med den här rapporten vill vi utreda begreppen ’vårda’ och ’kropp’ 
rent allmänt för att sedan föra in dem som bärande begrepp i en teori 
om det perioperativa vårdandet. Vi vill visa hur det perioperativa vår-
dandet genom den perioperativa dialogen kan bli evident och tillägnas 
patienten. I del två presenteras två artiklar där den första artikeln be-
skriver hur det perioperativa vårdandet genom den perioperativa dia-
logen bli evident för vuxna patienter, och anestesi- och operations-
sjuksköterskor. I den andra artikeln beskrivs hur kontinuiteten i den 
perioperativa dialogen gör vårdandet evident för barn med särskilda 
behov.  
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Evidens i det perioperativa vårdandet –  

att se och synliggöra det som är vårdandets sak 
 

Gudrun Rudolfsson, RN, RNT, MScPH, doktorand 
 
 
Det traditionella arbetssättet i det perioperativa vårdandet innebär, ur 
anestesi- och operationssjuksköterskans perspektiv, många tillfällen 
där hon/han möter patienters oro och där hon/han är oförberedd på 
karaktären av dessa patienters oro och deras speciella önskningar. Det 
traditionella arbetssättet dvs. att patient och sjuksköterska enbart möts 
vid ett tillfälle har mera karaktären av att ge vård på ”löpande band”, 
ett slags momentvård, som innebär att inte veta vem man möter på 
operationsavdelningen och att inte veta hur det gick sen.  
 
Genom den perioperativa dialogen har det öppnats en möjlighet för att 
utveckla det perioperativa vårdandet50. Dialogen bygger på den konti-
nuitet som skapas i och med att det är samma sjuksköterska som pati-
enten möter i tre samtal. Forskningen fokuserar därför på den periope-
rativa dialogen när den används på en operationsavdelning utifrån 
både ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. 
 
Det övergripande syftet med forskningen var att identifiera uttryck för 
hälsa och välbefinnande som visade sig genom patienters, anestesi- 
och operationssjuksköterskors erfarenheter av den perioperativa dialo-
gen och när perioperativt vårdande organiseras så att kontinuitet ska-
pas.  
 
Forskningen bygger på två delstudier där patienter och sjuksköterskor 
tillfrågades om sina erfarenheter av den perioperativa dialogen, dvs. 
att beskriva hur patienter erfar den perioperativa dialogen och att be-
skriva hur anestesi- och operationssjuksköterskor erfar den periopera-
tiva dialogen.  

                                                 
50 Se beskrivningen av ”den perioperativa dialogen” (von Post, 1999; 2000). 
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Kvalitativ forskningsmetod  
En anledning till att bedriva kvalitativ forskning är problemets art och 
handlar om att ställa öppna frågor om hur människor erfar verklighe-
ten genom mänsklig kontakt i den miljö de befinner sig. Beskrivande 
data används för att åskådliggöra vad människor erfar. Det var därför 
uppenbart att en kvalitativ ansats skulle vara lämplig i denna studie 
eftersom den perioperativa dialogen skulle studeras såsom den erfors 
av patienter som skulle opereras och såsom den erfors av anestesi- och 
operationssjuksköterskor när de arbetade utefter den perioperativa 
dialogen.  Eftersom den perioperativa dialogen är relativt lite under-
sökt valdes grounded theory. Metoden är lämplig att använda för att 
upptäcka värden inom områden som ännu inte har identifierats, och 
för att upptäcka och undersöka processer i människors verklighet; att 
som här utforska vad som händer i den perioperativa dialogen. 
 
Grounded theory utvecklades på 1960-talet av sociologerna Barney 
Glaser och Anselm Strauss i samband med deras forskning om döen-
det. Deras utveckling av metoden var en reaktion på den strikt natur-
vetenskapliga anda som rådde under den tiden. Grounded theory har 
sina rötter i symbolisk interaktionism (Blumer, 1969) och Blumers sätt 
att föra fram upplevelseaspekter på mänskligt beteende. Den handlar 
om hur människor ser på verkligheten och hur de agerar i förhållande 
till vad de tror på. Blumer menade att människor agerar i förhållande 
till den mening som till exempel andra människor har för dem, den 
mening som uppstår ur social interaktion med en person. Genom åren 
har tre versioner av grounded theory utvecklats: den av Glaser och 
Strauss (1967), Strauss och Corbin (1990) och Charmaz (2000). Gla-
ser menade att Strauss och Corbin avvek från originalet genom att 
forcera analysprocessen vid teorigenereringen, emedan Strauss och 
Corbin ansåg att de genom denna åtgärd gjort en förbättring genom att 
erbjuda en metod som beskrev analysprocessen steg för steg. Charmaz 
har en konstruktivistisk ansats och menar att teorin i analysen växer 
fram ur forskarens interaktion med fältet. Detta medför att forskaren 
kan gå djupare in i den mening och den erfarenhet som utgår från den 
person som lever den.  
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Syftet med grounded theory är att generera teori genom konstant 
komparativ analys. Det innebär att jämförelser av händelser görs kon-
tinuerligt för att upptäcka skillnader och likheter i förhållande till och i 
framväxandet av varje kategori. Grundstegen i grounded theory inne-
bär att data insamlas, kodas och analyseras. Under datainsamlingens 
och analysens gång dokumenteras tankar och idéer som uppstår, så 
kallade memos, som är till hjälp vid fortsatt analysarbete och datain-
samling. Vidare genomförs vid datainsamlingen ett teoretiskt urval, 
vilket innebär att urvalet är strategiskt och inte slumpvis, för att få 
belyst så många fenomen som möjligt och för att uppnå mättnad av 
data innan datainsamlingen kan upphöra. Dessa procedurer pågår ofta 
samtidigt. Analysen består av tre typer av kodning: öppen, axial och 
selektiv.  
 
Öppen kodning i denna studie, startade genom att intervjuerna lästes 
igenom och kodades rad för rad genom att benämna händelser, jämfö-
ra dessa i förhållande till likheter och föra dem samman för att bilda 
kategorier. Denna procedur skedde på en datanära nivå. Axial kodning 
innebar att göra klart hur kategorier och underkategorier var relaterade 
till varandra och analysen fortsatte genom att ytterligare utveckla ka-
tegorier och underkategorier i termer av innehåll (properties) och om-
fång (dimensions). Selektiv kodning innebar identifiering av en kärn-
kategori och hur de andra kategorierna var relaterade till den. Denna 
integrering var på en mer abstrakt nivå för att bilda en teori och för att 
mätta de kategorier som behövde ytterligare påfyllning.   
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Genomförande av studie 1 och 2 
Vid studie ett intervjuades 18 patienter som alla hade mött en anestesi- 
eller operationssjuksköterska i den perioperativa dialogen, eller i det 
perioperativa samtalet. Valet av patienter gjordes utifrån ålder, kön 
och typ av kirurgi. Kontakten med dessa patienter kunde tas genom att 
sjuksköterskan, i samband med det preoperativa samtalet lämnade ut 
ett brev till patienten där studien beskrevs och där en redogörelse för 
de etiska ställningstaganden som tagits presenterades, dvs. gällande 
frivillighet, konfidentialitet och rätten att dra sig ur. När patienterna 
var utskrivna från sjukhuset blev de kontaktade av mig via telefon och 
inbjudna till att delta i en intervjustudie. Intervjuerna genomfördes i 
avskildhet hemma hos patienterna utom vid två tillfällen. Vid dessa 
två tillfällen genomfördes intervjuerna i samband med återbesöket hos 
läkaren, även de i avskildhet. I stort fullföljdes intervjuerna 15 dagar 
efter operationen. 
 
I studie två intervjuades 20 anestesi- och operationssjuksjuksköterskor 
som alla hade använt den perioperativa dialogen. Även de tillfrågades 
både muntligt och skriftligt om de ville delta. De hade alla genomfört 
en förberedande 10-poängskurs i den perioperativa vårdprocessen. 
Utöver den perioperativa vårdprocessen ingick bland annat, samtals-
teknik och teman som rörde mötet med patienten och vårdande rela-
tioner. Vid tillfället för intervjuernas genomförande hade 20 sjukskö-
terskor genomfört kursen. 
 
Vid intervjuerna i de båda studierna användes halvstrukturerade frå-
gor. Detta anses möjligt när fältet är känt av forskaren och när hon/han 
på förhand vet vilka frågor som hon/han vill ställa (Morse & Field, 
1995). Dock tillåts svaren alltid att vara öppna och frihet ges till inter-
vjupersonen att uttrycka det hon eller han vill eller anser viktigt. Inter-
vjuerna spelades in på band och skrevs ut ordagrant.  
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Resultat  

Resultatet av de två delstudierna presenteras i det följande. 

Sjuksköterskan har tid för mig 

Patienterna erfar att sjuksköterskan har tid för dem och menar att hon 
visar dem det genom sitt besök före operationen, att hon är med under 
hela operationen och att hon återvänder till dem efter operationen. 
Patienterna uttrycker sin uppskattning över att få träffa en sjukskö-
terska som inte visar några tecken på stress. Den perioperativa dialo-
gen i sig ger patienterna en försäkran om att sjuksköterskan skapar 
tiden till att vara med dem, och de känner sig lugnade genom sjukskö-
terskans löfte om att hon ska vara med dem under hela den periopera-
tiva perioden. Patienterna uttrycker förvåning över att sjuksköterskan 
tar den tiden att vara med dem, när allting annat händer så snabbt. 
Med sjuksköterskans stöd, händer inget så snabbt att de inte känner att 
de hinner med. Patienterna erfar också att sjuksköterskan tar dom med 
i procedurerna omkring operationen genom att hon visar att hon har 
tid att berätta vad som händer. En slags gemenskap etableras. De kän-
ner sjuksköterskans intresse vilket betyder att de erfar sig som unika 
människor. 

Sjuksköterskan ger mig ett välbefinnande 

Patienterna beskriver att de kommer till ro när de talar med sjukskö-
terskan om vad som ska hända i samband med operationen. En patient 
jämförde det med stiltje på Atlanten, att vattnet låg blankt som en spe-
gel, att det inte var någon oro på sjön. De känner sig lättade när de 
inser att hon ska vara med dem och ge dem stöd under hela operatio-
nen. Sjuksköterskan uppfattas av patienterna som lugn och de känner 
att hon överför sitt eget lugn till dem när de talar om operationen. De 
perioperativa samtalen hålls utan stress och sjuksköterskan förklarar 
allting sakta och lugnt. Patienterna kommer till ro genom sjuksköters-
kans lugn och genom tiden hon delar med dem. ’Ingenting’ som de 
vill tala om med sjuksköterskan förblir osagt. Välbefinnandet som 
samtalen skapar hos patienterna tror de har en gynnsam inverkan på 
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deras återhämtning och tillfriskande. De säger att de känner samhörig-
het med sjuksköterskan och att hon lyser upp deras tillvaro när hon 
kommer till vårdavdelningen för det postoperativa samtalet. Hon av-
dramatiserar situationen genom att beskriva operationen på ett lugnt 
och förståeligt sätt vilket får patienterna att inse att de inte har något 
att frukta. Genom att tala med sjuksköterskan postoperativt blir patien-
terna hjälpta till att tro på att operationen har gått bra i samband med 
att de får vetskap om vad som har hänt under operationen. När patien-
terna får tid att lära känna sjuksköterskan känner de sig säkra på att de 
kan lita på henne. Det är då en lättnad att få lämna över all oro över 
operationen till sjuksköterskan. En patient beskrev att sjuksköterskan 
överförde någonting av sig själv, här har du mig, du behöver inte vara 
rädd, här har du det verkliga stödet. Sjuksköterskan beskrivs som 
någon som inger förtroende genom sitt sätt att möta patienterna och 
genom sitt sätt att berätta att hon ska ansvara för dem under hela den 
perioperativa fasen. 

Sjuksköterskan tar mig med 

När patienterna känner att sjuksköterskan ger dem tid skapas ett enga-
gemang i procedurerna före, under och efter operationen. Patienterna 
säger att de inte har förväntat sig besök av sjuksköterskan från opera-
tionsavdelningen och de är förvånade över att sjuksköterskan ser dem 
som en resurs och att hon tror att de har värdefull information att 
komma med. Det sätt sjuksköterskan lotsar dem genom den periopera-
tiva fasen ger dem styrka eftersom de inser att hon tar deras tankar och 
reflektioner om operationen på allvar. De uttrycker sin uppskattning 
över att veta att de inte är ensamma. Det är skönt att ha någon att tala 
med när de känner sig ensamma och det är värdefullt att känna denna 
gemenskap med sjuksköterskan. Hon ger dem intrycket av att opera-
tionen är något de ska gå igenom tillsammans. Sjuksköterskan förkla-
rar att trots att de inte kan se henne hela tiden så finns hon där och de 
kan när som helst vända sig till henne för att få ärliga svar på sina frå-
gor. Enligt patienterna så räcker det inte med att sjuksköterskan har 
teknisk kunskap. De anser att förmågan att möta människor på rätt sätt 
är en form av kunskap. Patienterna säger att sjuksköterskan, genom de 
perioperativa samtalen, får dem att känna sig speciella och i centrum 
för hennes uppmärksamhet, att hon är mer än intresserad och att hon 
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inte bortser från något. De anser att hon gör mer än vad de förväntar 
sig, inte bara sitt ’arbete’. De ser det som ett uttryck för att hon bryr 
sig om dem som unika människor.  

En källa till styrka 

Genom den perioperativa dialogen kan anestesi- och operationssjuk-
sköterskorna följa patienten, dvs. gå tillsammans genom den periope-
rativa processen. Genom att gå tillsammans med patienten kan de på 
ett bättre sätt lära känna patienten som en person, en människa, och 
planera vården tillsammans med henne/honom i samband med opera-
tionen. Ett resultat av att genomföra perioperativa samtal är att sjuk-
sköterskorna gör sitt yttersta för att skapa en vårdande relation med 
patienten under hela den perioperativa processen. De känner ett större 
ansvar för en patient de inte är anonyma för och ett större engagemang 
i patientens hela situation när de lär känna patienten som en person. 
Sjuksköterskorna uttrycker klart att det perioperativa samtalet är en 
källa till styrka för dem eftersom det förbättrar vårdandet av patienten 
och utvecklar samt engagerar dem i deras arbete. 

Vi går tillsammans 

Sjuksköterskorna utformar i det perioperativa samtalet en idé om hur 
de vill närma sig patienten genom att tala med dem och lyssna på vad 
han/hon säger. I lugn och ro möter sjuksköterskorna en patient som 
inte är påverkad av premedicinering. De tvingar sig inte på patienten 
för att ge henne/honom information som hon/han inte är intresserad 
av. Sjuksköterskorna lyssnar till patienten för att uppdaga hur mycket 
hon/han vill veta om operationen, om hon/han har speciella önskemål 
eller om hon/han saknar kunskap om hur den går till. De känner att de 
får en större helhet i vårdandet än enligt det traditionella arbetssättet. 
Genom det perioperativa samtalet ser sjuksköterskorna en möjlighet 
att få använda hela sin professionella kompetens och känner därför ett 
större engagemang i sitt arbete. I det intraoperativa samtalet kan sjuk-
sköterskorna bli mer personliga i mötet med patienten. De talar inte 
enbart om vård- och medicinska ämnen utan kan knyta an till något 
personligt de talade om dagen innan. De känner att patienten har fullt 
förtroende för dem när de möts igen vid patientens ankomst till opera-
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tionsavdelningen. De inser att deras närvaro ger patienten en känsla av 
säkerhet. Sjuksköterskorna har också ett intryck av att dessa patienter 
är lugnare än patienter de inte har mött i ett preoperativt samtal. Det 
postoperativa samtalet ger inte enbart sjuksköterskorna en möjlighet 
att utvärdera sitt arbete utan också att få ta emot tacket från patienten 
för den tid de har tillbringat tillsammans. En sjuksköterska berättade 
att när hon fick ta emot patienternas uppskattning blev hon så glad att 
det kändes som att flyga och att kunna jobba där 15 år till, för att hon 
fick ett tack från en patient, eller när hon förstod att patienterna upp-
skattade det hon gjorde. 

Jag skapar en vårdande relation 

I det perioperativa samtalet bjuder sjuksköterskorna in patienten till att 
själv påverka vårdandet genom att de för patienten presenterar vilka 
möjligheter och val som finns, men även att uppmuntra patienten till 
att berätta om sina önskemål. När man är överens om arrangemanget 
runt operationen kan sjuksköterskorna starta förberedelserna omedel-
bart när patienten kommer till operationsavdelningen dagen efter. 
Överenskommelsen ger en möjlighet för att arbetet ska flyta smidigt. 
Sjuksköterskorna känner ett speciellt ansvar för den patient de möter i 
ett perioperativt samtal. En sjuksköterska säger att det känns som ett 
större ansvar, än om jag inte har gjort ett perioperativt samtal, fast 
det är inget betungande ansvar utan något positivt. När patienten rul-
lar in på operationsavdelningen så är det inte vem som helst som 
kommer utan någon som delat en del av sin livshistoria med sjukskö-
terskan, en person som hon har sett i privata kläder och med vem hon 
talat med tidigare. Genom det perioperativa samtalet känner sjukskö-
terskorna att de blir synliga för patienten. Att vara någon för patienten 
resulterar i känslan av ett större ansvar vilket gör sjuksköterskorna 
angelägna att bemöda sig till det yttersta. De strävar också efter att 
skapa en lugn miljö och för att skydda patienten från stress och bemö-
dar sig för att alltid vara närvarande både fysiskt och mentalt. De an-
stränger sig hårt för att inte visa för patienten när de är under stress 
eller har begränsad tid till förfogande. Eftersom vårdandet baseras på 
patientens tankar och berättelse om sig själv känner sjuksköterskorna 
att de gör ett bättre arbete än om alla relevanta beslut är gjorda av 
sjuksköterskorna ensamma. De känner att detta hjälper dem att för-
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bättra sin förståelse och kunskap om patienten. Trots att sjuksköters-
korna upplever den perioperativa dialogen i sig som en källa till styrka 
så är den direkta kontakten med patienterna en ny situation för dem. 
Några av dem känner sig osäkra över sig själva och patienternas reak-
tion när de ska mötas i det preoperativa samtalet. Det ger en känsla av 
seger när man övervinner den osäkerheten. De gör stora ansträngning-
ar för att skapa en vårdande relation med patienten men känner sig 
ibland osäkra om de har lyckats efter det preoperativa samtalet. De 
tycker också att det ibland är svårt att integrera perioperativa samtal 
som en arbetsmodell trots att man försöker underlätta på olika sätt. 
Viktigt är stödet från kollegor och ledning. Att genomföra perioperati-
va samtal är för vissa av sjuksköterskorna knutet till känslor av otill-
räcklighet, både i förhållande till dem själva och till yttre faktorer. 

Främjandet av hälsa i det perioperativa vårdandet 

Utifrån det övergripande syftet gjordes ett strategiskt urval av littera-
turen för att utforska och fördjupa förståelsen för det som karaktärise-
rar hälsa. Det visade sig att hälsa kan definieras och beskrivas på 
många sätt och framställs här som en syntes av det som trädde fram: 
Hälsa är knutet till miljömässiga faktorer51, engagemang52, och män-
niskors användande av sin förmåga med hjälp av dygder53. Hälsa är ett 
tillstånd av fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande54, och en resurs i 
mänskligt liv55. Hälsa, alltid i ett vardande, är livets rytm56, i ett evigt 
tillstånd av förändring, i en rörelse mellan integration och desintegra-
tion57.  Hälsa kan speglas som dimensionen hälsa-ohälsa på ett konti-
nuum i en rörelse mot den friska polen58. Hälsa är helhet på en djupare 
integrationsnivå, grundad i en strävan inriktad på att försona sig med 
livets omständigheter59, med tänkandet inriktat på att åter åstadkomma 

                                                 
51 Se Fitzpatrick (1992) om Nightingale.  
52 Se Gadamer (1996). 
53 Se Wärnå (2002). 
54 Se WHO (1948). 
55 Om WHO (1991) i Haglund et al. (1993). 
56 Se Gadamer (1996). 
57 Se Eriksson (1995). 
58 Se Antonovsky (1987). 
59 Se Eriksson (1994). 
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ett tillstånd av jämvikt60, och en känsla av sammanhang61. Hälsa kan 
också ses som en utvecklingsprocess som smälter samman sjukdom 
och icke-sjukdom62.   

Syntes 
Utifrån det övergripande syftet, att identifiera uttryck för hälsa och 
välbefinnande, sammanställdes resultatet i de båda studierna till en 
syntes. Resultatet visar att användandet av den perioperativa dialogen 
skapar kontinuitet i vårdandet både från ett patient- och sjuksköters-
keperspektiv. Kontinuiteten i patientens relation med sjuksköterskan 
och sjuksköterskans relation med patienten bildar en sammanhängan-
de helhet. Den visar sig när sjuksköterskan skapar en vårdande rela-
tion med patienten.  Patienterna känner sig stärkta av att sjuksköters-
kan går tillsammans med dem och de blir delaktiga när sjuksköterskan 
arbetar för att skapa en vårdande relation. När sjuksköterskan skapar 
en vårdande relation och tar patienten med i det som händer omkring 
operationen, blir situationen mer förståelig, hanterbar och meningsfull 
för patienten.  
 
Hälsa för patienterna främjas när sjuksköterskan tar dem med och de 
känner ett välbefinnande genom att sjuksköterskan ger dem tid. Hälsa 
är att bli erbjuden tid med sjuksköterskan där kontinuitet och sam-
manhang skapas. Hälsa för sjuksköterskorna främjas när de tillåts att 
få vårda patienten genom hela den perioperativa processen. Den peri-
operativa dialogen främjar hälsa genom kontinuitet i vårdandet. I en 
sammanhängande helhet blir ansvaret synligt.  
 
I den perioperativa dialogen är hälsa i vardandet för både patienter och 
sjuksköterskor. I vardandet garanteras patienten, i relationen med 
sjuksköterskan, ansvaret för sitt eget tillfrisknande och rörelsen mot 
hälsa och helhet. I relationen med patienten blir sjuksköterskan ansva-
rig för att skapa en helhet, en sammanhängande helhet. Patienten erfar 
att den perioperativa dialogen skapar tid med sjuksköterskan. Sjukskö-

                                                 
60 Se Gadamer (1996). 
61 Se Antonovsky (1987). 
62 Se Newman (1986). 
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terskan erfar att det är en källa till styrka att ha skapat den tiden ge-
nom att gå tillsammans och skapa en vårdande relation med patienten. 
Att ge tid för patienten innebär att sjuksköterskan är beredd att ta an-
svar för att lindra onödigt lidande genom att bibehålla ett sammanhang 
i en sammanhängande helhet.  
 
Syntesen kan slutligen formuleras enligt följande: Den perioperativa 
dialogen ger möjlighet för patienten och sjuksköterskan att i vardandet 
mot hälsa bli närvarande för varandra, karakteriserat av ett ömsesidigt 
bejakande, där var och en bidrar med sig själv. 
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Figur 3. En syntes av resultatet från patienters och anestesi- och operationssjukskö-
terskors erfarenheter av den perioperativa dialogen.  
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Konklusion 
När det perioperativa vårdandet organiseras som en perioperativ dia-
log framträder uttryck för hälsa och välbefinnande som att: 
 

 Främja delaktighet och välbefinnande hos patienten i samband 
med hennes eller hans operation 

 
 Främja kontinuitet med sjuksköterskan för patienten 

 
 Främja tid med sjuksköterskan för patienten 

 
 Främja återhämtandet och tillfriskandet hos patienten 

 
 Främja goda minnen hos patienten  

 
 Främja arbetstillfredsställelse, genom att sjuksköterskan kän-

ner att hon eller han har tillåtelse att sörja för ett gott vårdande 
 

 Möjliggöra för sjuksköterskan att vårda patienten genom hela 
den perioperativa processen 

 
 Möjliggöra för sjuksköterskan att gå tillsammans och att skapa 

en vårdande relation med patienten 
 

 Främja en känsla av sammanhang hos patienten och sjukskö-
terskan 

 
 Främja vardandet mot hälsa hos både patienten och sjukskö-

terskan 
 



 
 

68 

Referenser 
Antonovsky A. (1987) Unraveling the Mystery of Health. Jossey-Bass 

Inc. Publishers, San Francisco/London. 
 
Blumer H. (1969) Symbolic interactionism. Prentice-Hall, New Yer-

sey. 
 
Charmaz K. (2000) Grounded Theory: Objectivist and Constructivist 

Methods. I Handbook of Qualitative Research. (Denzin N.K. & Lin-
coln Y.S. Eds.). Andra upplagan. Sage Publications, Inc, London, ss. 
509-536. 

 
Eriksson K. (1994) Theories of caring as health. I Caring as Healing, 

Renewal through Hope. (Gaut D.A. & Boykin A. Eds.), National 
League for Nursing Press, New York, ss. 167-177.  

 
Eriksson K. (1995) Den mångdimensionella hälsan – verklighet och 

visioner. Department of Caring Science, Slutrapport, Åbo akademi 
University, Vasa.  

 
Fitzpatrick J.J. (1992) Reflections on Nightingale’s perspective of 

nursing. I Notes on Nursing: What it is, and what it is not. (Carroll 
D.P. Ed.), JB. Lippincott Company, Philadelphia, ss. 18-22.  

 
Gadamer H.G. (1996/1993) The Enigma of Health. The Art of Healing 

in a Scientific Age. (J. Gaiger & N. Walker, Trans.). Polity Press, 
Cambridge.  

 
Haglund B., Pettersson B., Finer  D. & Tillgren P. (1993) The Sunds-

vall handbook – ’We can do it’ from the 3rd WHO conference on 
health promotion. Karolinska Institutet, avd. för Socialmedicin, 
Landstinget i Västernorrland, Solna.  

 
Morse J.M. & Field P.A. (1995) Qualitative Research Methods for 

Health Professionals. Andra upplagan. Chapman & Hall, London. 
 



 
 

69 

Newman M.A. (1994) Health as Expanding Consciousness. 2nd edi-
tion. National League for Nursing Press, New York. 

 
Rudolfsson G. (2004) Patients’ and Nurses’ Experiences of the Pe-

rioperative Dialogue. Two grounded theory studies. MScPH 2004:1. 
Nordic School of Public Health, Göteborg. 

 
Rudolfsson G., Hallberg L.-M., Ringsberg K.C. & von Post I. (2003a) 

The nurse has time for me: the perioperative dialogue from the per-
spective of patients. Journal of Advanced  Perioperative Care 1 (3), 
77-84. 

 
Rudolfsson G., Ringsberg K.C. & von Post I. (2003b)  
   A source of strength - nurses’ Perspective of the perioperative dia-

logue. Journal of Nursing Management 11, 250-257. 
 
Strauss A. & Corbin J. (1990) Basics of qualitative research. 

Grounded theory procedures and techniqes. Sage Publications, 
London. 

 
World Health Organization (1948) Constitution. WHO, New York. 
 
Wärnå C. (2002) Dygd och hälsa. In Swedish. (Virtue and Health). 

(Doctoral dissertation). Department of Caring Science, Åbo 
Akademi University, Vasa. 

 
 

 



 
 

70 

Evidens i det perioperativa vårdandet – 

det som visar sig för barn med särskilda behov 

Susan Lindberg, RN, RNA, MNSc, doktorand 

 
 
Det har skrivits mycket om barn som ska genomgå kirurgi, deras oro 
och deras sätt att reagera inför nya situationer. Olika informationsba-
serade förberedelseprogram har utvecklats, och stora förbättringar har 
också skett för att barnen ska kunna hantera mötet med den främman-
de miljön på operationsavdelningen. Men för barn med särskilda be-
hov kan en informationsbaserad förberedelse paradoxalt nog leda till 
att öka rädslan (Kain, Caldwel-Andrews & Wang, 2002). Särskilda 
behov är att förstå som att speciella bakgrundsförhållanden kan finnas 
som medför att barnets rädsla och smärtupplevelse inte står i relation 
till ingreppets omfattning (Price, 1994). Därför kommer uttrycket barn 
med särskilda behov att i detta kapitel beteckna alla barn som har ne-
gativa erfarenheter av sjukvård. Dessa erfarenheter påverkar nästa 
vårdsituation, som då kommer att upplevas än värre och barnet kan 
regrediera med flera år (Tamm, 2001).  
 
Föräldrar, och personalperspektivet är relativt välundersökt inom pe-
diatrisk anestesisjukvård men få studier utgår ifrån huvudpersonen, 
det vill säga barnet (Vessey, 2003). Rädslan har operationaliserats, 
och utomstående bedömare har bestämt vad barnen vill veta, och hur 
de ska få veta. Det finns ringa forskning om förberedelser av barn med 
särskilda behov men Tippet (2001) menar att barn med särskilda be-
hov är speciellt utsatta eftersom de har svårt att anpassa sig till främ-
mande miljöer och de krav som främmande personer ställer.  
 
Av tradition är det vårdavdelningarnas personal som ansvarar för den 
preoperativa vården och barnets första kontakt med anestesisjukskö-
terskan sker först när hon/han kommer till operationsavdelningen. 
Barnet förväntas överlämna sig i händerna på personer som de aldrig 
har sett förut och anestesisjuksköterskan har ringa förutsättningar att 
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ge den vård som hon/han önskar. Genom att lyssna till berättelser från 
barn med särskilda behov och deras föräldrar, berättelser som beskrev 
”icke vård” (Haldorsdottir, 1996) föddes en önskan att förändra och 
förbättra den perioperativa vården för barn med särskilda behov. Ge-
nom att organisera den perioperativa vården på ett nytt sätt, enligt den 
perioperativa dialogen kunde anestesisjuksköterskan bli ansvarig för 
att kontinuitet skapades (von Post, 1999) och att barnet inte utsattes 
för ”icke vård” (Haldorsdottir, 1996).  
 
Vid Kärnsjukhuset i Skövde är sedan år 2001 den perioperativa dialo-
gen etablerad när det gäller att söva barn med särskilda behov för 
tandbehandling. En organisationsmodell för perioperativt vårdande 
som endast hade prövats och utvärderats på vuxna patienter anpassa-
des till barn genom stöd från ämneskunskap inom pediatrik. Vad kan 
förändras för barn med särskilda behov när de möter samma anestesi-
sjuksköterska i ett pre-, intra- och postoperativt samtal?  

 

Den perioperativa dialogen 
Den perioperativa dialogen som bör ses som en idealmodell för perio-
perativ vård har ett vårdande perspektiv (von Post, 1999) och det bä-
rande motivet är caritastanken (Eriksson, 2002). Den perioperativa 
dialogen strävar efter kontinuitet, och är en anestesi eller operations-
sjuksköterskas pre-, intra- och postoperativa samtal med den patient 
hon/han ska vårda under ett kirurgiskt ingrepp (von Post, 2000). 
Forskningen visar att när sjuksköterskan är kontinuiteten känner sig 
patienten betydelsefull och upplever sig vara i säkra händer (Lindwall, 
2003; 2004). Patienterna menar att den perioperativa sjuksköterskan 
skapar tid för dem och oron minskar när de på operationsavdelningen 
möts av en sjuksköterska de redan känner (Rudolfsson et al, 2003). 
Genom kontinuiteten som skapas i den perioperativa dialogen hålls 
vården samman och sjuksköterskans professionella naturliga vård ges 
möjlighet att verka (von Post, 1999). För patienten, såväl som sjuk-
sköterskan finns den perioperativa dialogen kvar som en positiv erfa-
renhet och något som de gärna talar om (von Post, 1999). 
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Den perioperativa dialogen för barn med särskilda behov börjar flera 
veckor innan vårdtillfället. Barnet får ett fotografi på ”sin” anestesi-
sjuksköterska vilket innebär att barnet möts av ett känt ansikte redan i 
det preoperativa samtalet. Anestesisjuksköterskan får en remiss från 
barnets tandläkare som ger henne/honom möjlighet att planera de pe-
rioperativa samtalen i samråd med ansvarig anestesiläkare. En plane-
ring som bygger på både den vårdvetenskapliga och medicinska kun-
skapen för att barnet ska kunna uppleva högsta möjliga välbefinnande.  
 
Fem dagar innan anestesin möts barnet och anestesisjuksköterskan i 
ett preoperativt samtal. I lugn och ro ges barnet en möjlighet att förbe-
reda sig inför den kommande anestesin. Informationen som ges direkt 
till barnet, är saklig, enkel, och anpassad till hennes/hans mognadsål-
der. Barnet uppmuntras att berätta om sina tidigare erfarenheter och att 
fråga om det hon/han vill. Anestesisjuksköterskan lyssnar, besvarar 
frågor, ställer egna frågor och väljer tillsammans med barnet induk-
tionsmetod inför den kommande anestesin. Om till exempel barnet har 
utvecklat en svår sprutskräck, och inga medicinska kontraindikationer 
föreligger finns det möjligheter för barnet att få träna sig att sova med 
hjälp av narkosmask. Anestesisjuksköterskan berättar och visar hur 
narkosmasken fungerar. Barnet känner på och prövar narkosmasken 
samt rekonstruerar de olika momenten steg för steg inför den kom-
mande anestesin. Det preoperativa samtalet fungerar som datainsam-
ling, patientanalys och planering av den intraoperativa vården. En pla-
nering som sker i samråd med barnet.  
 
När anestesisjuksköterskan tar emot barnet på operationsdagen i det 
intraoperativa samtalet känner de redan varandra. Barnet vet vad som 
kommer att hända. Anestesisjuksköterskan söver barnet på det sätt 
som hon/han har lovat i det preoperativa samtalet. I det postoperativa 
samtalet besöker anestesisjuksköterskan barnet på uppvaknings-
avdelningen och de utvärderar den perioperativa vården tillsammans.  
 
Syftet med forskningen var att beskriva vad som kan förändras för 
barn med särskilda behov när de möter samma anestesisjuksköterska i 
ett pre-, intra- och postoperativt samtal.  
Hur beskriver barnen kontinuiteten med anestesisjuksköterskan i den 
perioperativa dialogen? 
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Metod 
Data samlades in med hjälp av deltagande observationer och samtals-
intervjuer som tillsammans bildade underlaget för dataanalysen. Tex-
ten från observationerna och berättelserna analyserades med hjälp av 
hermeneutisk texttolkning varvid Gadamers (1997) hermeneutik kom 
att utgöra det metodfilosofiska underlaget. I de pre-, intra- och post-
operativa samtalen med anestesisjuksköterskan växte barnets berättel-
se fram vilket innebar att de båda kunde mötas i en dialog och en hori-
sontsammansmältning kunde ske (Gadamer, 1997). Det som utvärde-
ras är det heuristiska värdet, dvs. möjligheter att se verkligheten på ett 
nytt sätt (Eriksson & Lindström, 2003).   

Perspektiv  

Forskningen har ett human- och vårdvetenskapligt perspektiv som 
utgår från att människan är en enhet av kropp, själ, och ande (Eriks-
son, 2002). Eriksson (2002) menar att i en vårdvetenskap med klinisk 
relevans föregår etiken ontologin och innebär ett förhållningssätt till 
den verklighet vi studerar eller griper in i genom vårdandet. I sökandet 
efter ny kunskap är barnet en betydelsefull person med egna erfaren-
heter och utvecklingsmöjligheter (Eriksson, 2002) som kan erbjuda en 
djupare förståelse om hur verkligheten ter sig därifrån. Konkret inne-
bar det en strävan att inte reducera barnets verklighet till den vuxnes, 
eller till förenklade förklaringsmodeller, trots att de kunde uttrycka sig 
annorlunda är vad vi är vana vid. Den perioperativa dialogens syfte 
följdes genom hela forskningsprocessen i vilken kontinuitet, lindrat 
lidande, och mänsklig värdighet har varit ledande rättesnören (von 
Post, 1999). Perspektivet genomsyrade forskningens metodologi där 
författaren som även var anestesisjuksköterskan bar ansvaret för att 
kunskapsutvecklingen direkt tillägnades det enskilda barnet.  

Informanter 

Undersökningsgruppen som valdes ut av tandläkarna på Kliniken för 
Barn- och Ungdomstandvård vid Kärnsjukhuset i Skövde kom att be-
stå av 35 barn (16 flickor och 19 pojkar) med särskilda behov. Alla 
barnen hade dåliga erfarenheter av sjukvård och 15 av de 35 barnen 
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hade även dåliga erfarenheter från en eller flera tidigare anestesier. 
Barnens kronologiska ålder varierade mellan åtta till nitton år medan 
deras mognadsålder i vissa fall var betydligt lägre. Samtliga barn kla-
rade av att beskriva sina upplevelser på svenska, vilket var ett krav för 
att kunna delta i studien.  
 
Till Specialistkliniken för Barn- och Ungdomstandvård kommer barn 
upptill 20 år. När barnets tandläkare har beslutat att behandlingen 
måste genomföras i generell anestesi informeras barn och föräldrar om 
den perioperativa dialogen. Många gånger har önskemål om att få träf-
fa anestesipersonal kommit från främst föräldrarna, och speciellt då 
tidigare anestesier har inneburit problem. De 219 barn som hittills har 
vårdats enligt den perioperativa dialogen har varit i åldrarna tre till 
tjugo år. Den största gruppen har varit barn med funktionshinder som 
autism. Nästa grupp har varit barn som lever i socialt otillfredsställan-
de miljöer, och den tredje gruppen har varit barn som lever i hem där 
man har svårt att sätta gränsen. Även om barnen har olika bakgrund så 
har de flesta av dem dåliga erfarenheter av sjukvården. 

Etiska överväganden 

Vårdandet av barn enligt den perioperativa dialogen är en etablerad 
organisationsmodell som är godkänd av Divisionschefen på Anestesi-
kliniken och Övertandläkaren på Kliniken för Barn- och Ungdoms-
tandvård. Vidare har forskningen godkänts av Forskningsetiska kom-
mittén vid Göteborgs Universitet (Dnr: Ö/451-02). Informerat sam-
tycke erhölls muntligt och skriftligt av både barn och vårdnadshavare. 
De fick veta att citat kunde skrivas ned ordagrant men garanterades 
konfidentialitet (MFR, 2000). Anestesisjuksköterskans pre-, intra- och 
postoperativa samtal styrdes inte av något forskningsintresse (Eriks-
son, 2001) och skulle ha förekommit oavsett om barn och/eller vård-
nadshavare hade lämnat informerat samtycke eller ej.  

Deltagande observation 

Ett värdefullt komplement till samtalsintervjun var de deltagande ob-
servationerna där barnens känsloyttringar och spontana kommentarer 
observerades under alla de tre samtalen i den perioperativa dialogen. 
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Intresset var inte exklusivt avgränsat till att samla in data, utan känne-
tecknades av en samvaro med barnet där anestesisjuksköterskan sökte 
nya handlingsmöjligheter som kunde leda till framsteg i praxis (Ga-
damer, 1996). Anestesisjuksköterskan kunde på så vis öka sin förförs-
tåelse och sina förutsättningar att förbättra vården som sådan, vilket i 
sin tur var avgörande för hur de forskningsetiska aspekterna skulle 
kunna hanteras (MFR, 2000). Det observerade registrerades med hjälp 
av anteckningar som skrevs ner direkt efter det pre-, respektive intra-
operativa samtalet.  

Samtalsintervju 

Samtalsintervjun, dialogen där barnen berättade om sina erfarenheter 
av att möta samma anestesisjuksköterska i ett pre-, intra- och postope-
rativt samtal hade karaktären av samtal och präglades av stor öppen-
het. För att barnen skulle vilja och kunna berätta var det nödvändigt 
skapa den tid som behövdes, och att låta tillit och förtroende ligga till 
grund för samtalen. Öppenheten innebar ett lyhört frågande, som bör 
ses som motsatsen till att fråga ut, samt en öppenhet som innebar att ta 
emot det okända dvs. ett medvetandegörande och reflexivt förhåll-
ningssätt till förförståelsen. Samtalen inleddes med frågan: Hur var 
det att komma till sjukhuset idag?  Barnen kunde svara: Det var så bra 
för du hjälpte mig så bra och det blev naturligt att ställa följande frå-
ga: Kan du berätta vad det var som jag hjälpte dig med? Den avslu-
tande frågan var: Tycker du att vi skulle ha gjort någonting på något 
annat sätt? Samtalsintervjun registrerades med hjälp av anteckningar 
som fördes under samtalets gång. Samtalet avslutades med att aneste-
sisjuksköterskan läste igenom anteckningarna tillsammans med barnen 
för att ge dem möjlighet att komplettera och/eller korrigera det som 
sagts.   

Dataanalys 

Anteckningarna från de deltagande observationerna och samtalsinter-
vjuerna fördes samman till en text som öppnade upp förståelse för vad 
barnen upplevde när de mötte samma anestesisjuksköterska i ett pre-, 
intra och postoperativt samtal. Förståelsen fokuserades inte till bar-
nens själsliv eller textens tillkomst, utan till att se ”annanheten” hos 
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texten som helhet (Gadamer, 1997). I den tolkningsprocess som ägde 
rum växlade förståelsen mellan förförståelse och ny förståelse, textens 
helhet och delar vilket Gadamer (1997) beskriver som den hermeneu-
tiska cirkeln.   

 

Reflektioner över genomförandet 
Validitetsfrågan inom kvalitativ forskning handlar om att metoden ska 
utforska det som är menat att den ska utforska (Kvale, 1997) och att 
det är önskvärt att kombinera flera datainsamlingsmetoder för att be-
kräfta en typ av information med en annan (Ashwood, 1997). Relate-
rat till forskningsfrågan i detta kapitel handlar det om vad som kan 
förändras för barn med särskilda behov när de möter samma anestesi-
sjuksköterska i ett pre-, intra- och postoperativt samtal? Hur beskriver 
barnen kontinuiteten med anestesisjuksköterskan i den perioperativa 
dialogen? Forskningsprocessen kännetecknas av en traditionell sida 
som omfattar användandet av multipla datainsamlingsmetoder och en 
hermeneutisk ansats, men även av nya inslag som sällan har berörts 
när det gäller pediatrisk forskning. Den traditionella sidan lyfter fram 
den deltagande observationens möjlighet att utgöra ett komplement till 
samtalsintervjuerna, ett komplement som visade att det inte fanns nå-
gon anledning att betvivla sanningshalten i barnens berättelser. Forsk-
ningen visar även på den hermeneutiska ansatsens tillämpbarhet, både 
när det gäller att närma sig ett forskningsområde ur ett nytt perspektiv 
(Ashwood, 1997) och att synliggöra det heuristiska värdet, dvs. gripa 
in i en konkret situation, förstå den annorlunda och förändra den 
(Eriksson & Lindström, 2003). Den icke traditionella delen av forsk-
ningen kännetecknades av en samvaro med barnen där forskarens pro-
fessionella förförståelse (von Post & Eriksson, 1999) användes aktivt 
för att förändra det perioperativa vårdandet och hjälpa barnen ur sin 
rädsla för anestesin. Forskningen avviker således från en klassisk 
forskningsdesign och därför var ett klargörande av det vårdande per-
spektivet (von Post, 1999) en förutsättning. Ur ett annat perspektiv 
skulle det kunna ses som en påverkan på resultatet och en begränsning 
av objektiviteten (Polit & Hungler, 1995) men ska i föreliggande 
forskning ses som en medveten etisk strävan för att undvika att barnen 
åter skulle utsättas för icke vård (Haldorsdottir, 1996). Forskningen 
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visar att kvaliteten på samvaron mellan forskaren och barnet är avgö-
rande för vilken data forskaren får (Ashwood, 1997) och när barn får 
möjlighet att samtala med någon de vill samtala med kan även barn 
med särskilda behov ha något betydelsefullt att berätta.   
 
Tolkningen har byggts upp enligt den hermeneutiska cirkeln och 
pendlat mellan förförståelse- ny förståelse, helhet - del - helhet och 
fråga - svar där frågorna var viktigare är svaren eftersom de ledde mot 
ny förståelse (Gadamer, 1997). Resultaten i delstudierna och förelig-
gande kapitel har diskuterats med en vetenskaplig forskare, väl insatt i 
både ämne och metod för att förhindra ett cirkelresonemang, dvs. att 
delarna hade övertolkats och skymt nya horisonter och helhetsförståel-
sen (Eriksson & Nordman, 2004).  
 
I resultatbeskrivningen har texten utformats med hjälp av direkta citat 
som anknyter till teoretiska reflektioner för att läsaren ska få möjlighet 
att förstå resultatets framväxt och dess budskap. Utgående från detta 
kan läsaren ta ställning till resultatets rimlighet, relevans och giltighet 
vilket Ödman (1991) beskriver som hermeneutikens kriterier om inre 
och yttre kontroll. 
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Resultat 
Resultatet är en ny tolkning av två tidigare studiers resultat och visar 
på det som förändrades för barn med särskilda behov när de mötte 
samma anestesisjuksköterska i ett pre-, intra- och postoperativt samtal. 
Barnen beskriver kontinuiteten med anestesisjuksköterskan i den peri-
operativa dialogen som; att bli tagna på allvar, få göra egna val och 
att känna tillit. Resultatet presenteras i form av beskrivande kategorier 
som avslutas med teoretiska reflektioner. Kategorierna ska ses som 
nödvändiga förutsättningar för att hjälpa barn med särskilda behov ur 
sin rädsla för anestesin. 
 

Att bli tagen på allvar 

I det preoperativa samtalet lyssnade anestesisjuksköterskan till bar-
nens berättelser. Barnen menar att de blev tagna på allvar när de såg 
att anestesisjuksköterskan var intresserad av dem och ville ge dem av 
sin tid. Barnen blev nyfikna och vågade fråga när de kände att de be-
tydde något, de var värda att tala med och de möttes med respekt.  
Ett barn uttrycker: Det var det som var så bra. Jag fick lov att prata 
och fråga om allting och du lyssnade och avbröt inte. Till och med när 
man pratar med en lärare annars så tittar dom alltid på klockan efter 
en stund och då märker man direkt att dom har tröttnat eller ledsnat 
på en. Du gjorde inte det en enda gång och det var det som gjorde att 
jag vågade och litade på dig. 
 
Barnen bar med sig minnen av hur de hade nonchalerats av vårdper-
sonalen när de tidigare berättat om sina dåliga erfarenheter.  
Ett annat barn säger: Jag är jätterädd för sjukhus för jag blev fasthål-
len när jag var tre år och skulle sövas och jag kommer faktiskt ihåg 
alltihopa. Alla andra har bara skrattat eller inte låtsas om något när 
jag har sagt det. Att bli tagen på allvar lyfter barnen fram som nöd-
vändigt eftersom det är något som de saknat. 
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Reflektioner 

Att bli tagen på allvar låter sig inte förstås i termer av barnets rätt att 
stå i centrum, eller att sjuksköterskan passivt tar emot information. Att 
bli tagen på allvar fordrar en äkta närvaro, a true presence (Parse, 
1992) om syftet med den perioperativa dialogen – att lindra lidande 
och bevara barnets värdighet ska kunna förverkligas (von Post, 1999). 
I en äkta närvaro erkänns betydelsen av den andre, men närvaron mis-
ter sin äkthet om sjuksköterskan aktivt försöker få patienten att ändra 
sin uppfattning eller sitt beteende (Parse, 1992). Parse (1992) förstår 
den äkta närvaron som ett sätt att vara, att låta sig beröras av den andre 
och ställa sig själv till förfogande, utan att för den skull vara påträng-
ande. För barnen innebar den äkta närvaron att de tilläts berätta om 
sina erfarenheter, samt att deras erfarenheter togs på allvar på det sätt 
som de berättades. Barnen fick vara de främsta experterna på sig själ-
va och sin situation, och de kunde känna sig accepterade som den per-
son hon/han egentligen var.  
 
I det preoperativa samtalet visade anestesisjuksköterskan barnen på ett 
tydligt sätt att hon var äkta närvarande och tog dem på allvar genom 
sitt tal, sina gester, och sitt handlande i stort. Att bli tagen på allvar 
antas därmed även vara beroende av sjuksköterskans uppträdande och 
kan förstås utifrån Roach`s (1992) tankar om uppförande (comport-
ment). Hon menar att vårdarens ordval, kroppsrörelser och klädsel kan 
vara avgörande för om patienten upplever vård, eller icke vård. Bety-
delsen av att bli tagen på allvar är något som varje sjuksköterska bör 
ta på allvar eftersom barn med särskilda behov inte kan hjälpas ur sin 
rädsla om de känner att sjuksköterskan inte är närvarande, och/eller 
förolämpar dem med sitt uppträdande.  
 
Att bli tagen på allvar kan påbörjas och upprätthållas genom kontinui-
teten i den perioperativa dialogen, där en äkta närvaro (Parse, 1992) 
och en vårdande hållning (Roach, 1992) kan vara avgörande för om 
det perioperativa vårdandet ska utvecklas till vård eller icke vård. Nå-
got som accentuerades för barnen i ljuset av deras tidigare erfarenhe-
ter, och som de diskuterade med stort allvar och detaljerade beskriv-
ningar. För barnen handlar det om att de vill delge något av sin situa-
tion, och sina erfarenheter och deras berättelser kan ses som en gåva 
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till anestesisjuksköterskan. En gåva som väntar sig ett varsamt och 
allvarsamt mottagande, men där den vuxne inte alltid har förstått att 
visa gåvan tillbörlig uppskattning och respekt.  

Att få göra egna val 

I det preoperativa samtalet med anestesisjuksköterskan berättade bar-
nen om vad de var rädda för inför den kommande anestesin. Barnen 
menar att när anestesisjuksköterskan visste vad som skrämde dem, 
fick de pröva på andra alternativ och välja det som kunde fungera för 
dem. Känslan av att åter ha blivit tvingad vid anestesiinduktionen er-
sattes av att i alla fall få bestämma lite själv när det som varit svårt 
och obehagligt inte behövde upprepas. Ett barn uttrycket sig så här: 
Du berättade ju om den där andre killen, han ville ha spruta och då 
fick han det. Jag ville inte och då slapp jag. Var och en kan i alla fall 
få bestämma lite själv och det tycker jag är bra för man behövde inte 
bli tvingad av någon vuxen som man inte känner.  
 
Att det som tidigare varit omöjligt, nu blev möjligt att genomföra kom 
inte bara av att göra egna val. Barnen menar att det var viktigt att det 
var samma anestesisjuksköterska som de lärt känna i det preoperativa 
samtalet som också sövde dem. Enligt barnen blev det lugnt när de på 
operationsdagen i det intraoperativa samtalet möttes av den som redan 
visste allt.  Ett barn säger: Det var det bästa, att allt gick ut på att jag 
skulle få det som jag själv ville. Det gick så bra för att jag fick vara 
med och bestämma den här gången. Jag menar att då blir det ju inget 
bråk inte när man har en deal med någon som vet. 
 
Kontinuiteten med anestesisjuksköterskan beskrivs av barnen som en 
samvaro där deras intresse kom i främsta rummet och barnen menar 
att det var nödvändigt att få göra egna val för att de skulle klara av sin 
behandling. 
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Reflektioner 

von Post (1999) menar att till patientens värdighet hör hennes frihet 
att göra egna val, lika väl som att ha rätten att skydda sig emot intrång 
och icke önskade behandlingar. Något som kan kompliceras av det 
faktum att det kan vara svårt för barnet att göra val som inte får nega-
tiva följder på sikt (Björklund, 2001). I det preoperativa samtalet visa-
de det sig att barnet förstod och var positiv till målet med behandling-
en, men samtalet blev svårare när vägen för att nå målet, dvs. aneste-
sin diskuterades (Björklund, 2001).  
 
Resultatet visar att ett vårdande ändå kunde uppnås, vilket kan förstås 
som en inre frihet, där människan alltid kan ändra sin inställning till 
omständigheterna, även om dessa i sig inte kan ändras (Frankl, 1987). 
För barnen innebar de perioperativa samtalen ett visst utrymme för 
egna val, och med hjälp av kontinuiteten formulerades och förverkli-
gades de val som hjälpte barnet ur sin rädsla för anestesin. I ett perio-
perativt vårdande som syftar till att förändra vårdandet av barn med 
särskilda behov måste anestesisjuksköterskan känna till de bakgrunds-
faktorer som rör barnet och med hjälp av kontinuiteten i den periope-
rativa dialogen bli det kända ansiktet som visar barnen vägen.  
 
Eriksson (1997) menar att ett vårdande som visar vägen skildrar vår-
dandets sanna och ontologiska innebörd. En förutsättning för att hjälpa 
barnet är att vi vet detsamma som barnet vi ska hjälpa. Vi måste söka 
barnet på barnets nivå, där hon/han befinner sig och börja där. Att vara 
en vägvisare innebär att visa vägen, inte göra valen men det utesluter 
inte att vi i det perioperativa vårdandet någon gång måste ange en klar 
riktning och en aktuell slutpunkt för en aktivitet. Denna situation kan 
uppstå då barnet själv är oförmögen att uttrycka sina önskemål. I en 
situation där barnet inte på något sätt förmår att uttrycka sig blir det 
humanistiska idealet, en vördnad för barnet det som dominerar vår-
dandet avgörande för barnets välbefinnande (Eriksson, 1997).  
 
Ett perioperativt vårdande som syftar till att hjälpa barnet ur sin rädsla 
handlar därmed om att hjälpa barnet att göra egna val utifrån sina för-
utsättningar, vilket i sin tur blir avgörande för om vårdandet ska upp-
levas som vård eller icke vård. Att få känna en inre frihet (Frankl, 
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1997) kan förverkligas för barnen när de på ett kärleksfullt sätt kan få 
hjälp och stöd att finna sig tillrätta i den aktuella situationen. Det 
handlar om att skapa kliniska förutsättningar för att det perioperativa 
vårdandet ska bli en sammanhängande helhet, där valen blir möjliga 
att förverkliga i praxis, och där barnet kan förnimma att det är cari-
tasmotivet (Eriksson, 2002) dvs. omtanken om henne/honom som vi-
sar vägen till målet. 

Att känna tillit 

I det preoperativa samtalet med anestesisjuksköterskan berättade bar-
nen om tillfällen där rädsla och sederande läkemedel hade skapat 
känslor av att ha tappat kontrollen och av att ha skämt ut sig. Barnen 
menar att när de var sövda var de särskilt utsatta eftersom de inte viss-
te vad okända personer kunde göra med dem. Enligt barnen ersattes 
känslan av rädsla och utsatthet av tillit när de visste att den anestesi-
sjuksköterskan som de lärt känna under det preoperativa samtalet 
skulle vara med under hela anestesin och skydda dem ifrån kränkande 
handlingar. Ett barn säger: Man behövde inte bli rädd och göra bort 
sig för ingen skulle göra någonting med mig som jag själv inte visste 
om. Sist var det så otäckt. Jag kommer ihåg allting, ändå så var jag 
helt borta på något sätt. 
 
För barnen var det självklart att den anestesisjuksköterska som de lärt 
känna i det preoperativa samtalet också skulle söva dem. De menar att 
de hade känt sig svikna om de hade mötts av någon okänd på opera-
tionsdagen, och det preoperativa samtalet hade blivit meningslöst. Ett 
annat barn uttrycker: Då vet man att ingen gör något farligt som man 
inte vet om och så. Det är konstigt men jag har inte tänkt på att det 
ens skulle komma någon annan. Då hade jag faktiskt tyckt att jag hade 
blivit lurad och allt hade på något sätt blivit förstört.  
 
Kontinuiteten med anestesisjuksköterskan beskrivs av barnen som 
anestesisjuksköterskans löfte att stanna hos dem under hela anestesin. 
Något som barnen lyfter fram som nödvändigt för att de skulle känna 
tillit och klara av sin behandling.    
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Reflektioner 

Sökandet i vårdvetenskaplig litteratur visar att tillit används i viss om-
fattning, men då i regel förhållande till andra begrepp. Tillit beskrivs 
ofta synonymt med att lita på men Cooper (1985) poängterar att det 
finns en skillnad. Att lita på är något specifikt som är riktat till en be-
stämd egenskap hos någon eller något, medan tilliten har en kunskaps-
teoretisk hemvist och innebär en balans mellan egna och andras öns-
kemål och förväntningar. Roach (1992) menar att tilliten är den för-
nämsta, men också den mest ömtåliga egenskapen i det professionella 
vårdandet och förstår vidare tilliten som en förutsättning för en förtro-
endefull relation. När människan lever sitt dagliga liv är tilliten inget 
vi reflekterar över, utan det krävs att ”grunden försvinner under fötter-
na” för att den ska visa sig (Lögstrup, 1994). En sådan situation upp-
stod för barnen, och förstärktes genom deras tidigare erfarenheter. 
Betydelsen av att känna tillit får därmed större kraft eftersom barnet 
under anestesin förlorar kontrollen över sig själv och sin kropp, och 
därmed är helt utelämnad åt andras välvilja (Lindwall, 2004).  
 
För barnen innebar kontinuiteten med anestesisjuksköterskan ett löfte 
om vård, utan att ifrågasätta löftet. De behövde inte längre vara rädda 
för att överlämna vården av sig själva och sin kropp, de kände tillit till 
anestesisjuksköterskan och därmed också en tillit till att vårdandet 
skulle ske med utgångspunkt i deras intresse. Det var uppenbart att 
sjuksköterskan inte utan vidare kunde bytas ut utan att tilliten hade 
förintats, och vårdandet hade övergått i icke vård.  
 
I kontinuiteten med anestesisjuksköterskan kunde barnet erfara ett 
vårdande ur vilket tilliten kunde återerövras, och deras värdighet åter-
upprättas eftersom de slapp att göra bort sig igen. Det perioperativa 
vårdandet kan genom kontinuiteten bli en sammanhängande helhet där 
barnen kan känna tillit, oberoende av de medicinska åtgärder som ut-
gör delarna i den aktuella situationen (Eriksson, 1997).  
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Avslutande reflektioner 
Syftet med föreliggande avsnitt har inte varit att beskriva hur det peri-
operativa vårdandet av barn i allmänhet gestaltar sig, utan att beskriva 
vårdandet så som det erfarits av barn med särskilda behov. Det blir 
därmed möjligt att reflektera över vad som kännetecknar det vårdande, 
såväl som det diametralt motsatta, icke vårdande. För att förstå de ka-
tegorier som texten gav är det väsentligt att betona att det var barnens 
utsatta situation som gav kategorierna dess innehåll.  
 
Forskningen har här sin begränsning, men kan genom barnens be-
skrivningar av kontinuiteten med anestesisjuksköterskan ändå bidra 
till värdefull kunskap om det vårdande. Likaså gör resultatet i sin hel-
het oss medvetna om att barns erfarenheter kan få oss att se verklighe-
ten på ett nytt sätt, vilket Eisely uttrycker på följande sätt: One day, an 
old man walking on the beach at dawn noticed a young child picking 
up starfish and flinging them into the sea. Finally catching up with the 
child, he asked why she was doing this. The answer was that the 
stranded starfish would die if it left until the morning sun. ”But the 
beach goes on for miles and there are millions of starfish” countered 
the old man. “How can you effort to make any difference?” The child 
looked at the starfish in her hand and threw it safely into the waves. 
“It makes a difference to this one” she said (Eisely, 1978. s 25). Vad 
betyder ovanstående berättelse om vi för tillbaks den till forsknings-
frågan om vad som kan förändras för barn med särskilda behov när de 
möter samma anestesisjuksköterska i ett pre,- intra och postoperativt 
samtal? Det handlar om en sann gemenskap (Eriksson, 2001) där an-
estesisjuksköterskan genom kontinuiteten (von Post, 1999) kan ge 
plats för barnets förväntningar och skapa nya möjligheter. Förvänt-
ningar som för barnet handlade om att bli taget på allvar, få göra egna 
val och att bli emottagen med tillit.  
 
Detta resonemang blir även tillämpbart när det gäller evidensfrågan, 
som Eriksson & Nordman (2004) menar alltid är relaterad till patien-
ten, vad som är gott för honom och vad som är det vårdande i vården. 
Den perioperativa dialogen framstår som en organisationsmodell (von 
Post, 1999) som gör en vårdande verklighet evident. En verklighet där 
vårda kan förverkligas istället för icke vårda genom sjuksköterskans 
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möjlighet att planera och utvärdera det perioperativa vårdandet till-
sammans med barnet. Evidens, när det perioperativa vårdandet visar 
sig för barn med särskilda behov kan ses som resultatet av en kamp 
mellan möjligheter och hinder (Eriksson & Nordman, 2004).  Det nya 
sättet, att organisera vården enligt den perioperativa dialogen kan av-
slutningsvis förstås utifrån orden från flickan på stranden It makes a 
difference to this one (Eisely, 1978. s 25). 
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Genom den hermeneutiska förståelsehorisonten har nya frågor vuxit 
fram som vi måste fortsätta att reflektera över och som forskare är vi 
satta i spel och låter den hermeneutiska spiralen på vidare... 
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