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Att vårda patienten inom operationssjukvård

I denna avhandling var syftet att beskriva uppfattningar av operations-
sjuk sköterskans vårdande inom operationssjukvård och perioperativ vård. 
Forskningen har genomförts enligt fenomenografisk metod. Studiernas syfte har 
uppnåtts genom intervjuer med sjuksköterskor, operationssjuksköterskor och 
studenter i grundutbildningen. De två empiriska studierna beskriver variationer 
av uppfattningar om operationssjuksköterskans yrkesfunktion och vårdandet 
inom perioperativ vård. Operationssjuksköterskan uppfattas som en osjälvständig 
och fragmentarisk vårdare eftersom hon/han är i beroendeställning till läkaren 
och enbart delaktig i en del av patientens perioperativa vårdprocess. Däremot 
framkommer att operationssjuksköterskor har en vilja att följa patienten hela 
vägen men hindras av olika organisatoriska faktorer. Specifika kunskaper bidrar 
till ett övergripande ansvar i operationsteamet och för patientens intraoperativa 
vård. Utifrån ett etiskt ansvar för patienten väljs olika vårdhandlingar och 
vårdaktiviteter med avsikt att vara patientens kontinuitet i vården. Att arbeta 
enligt en ideal arbetsmodell ”den perioperativa dialogen” kan möjliggöra 
operationssjuksköterskans önskan att vilja följa patienten hela vägen genom den 
perioperativa vårdprocessen. Det skulle också betyda att yrkesfunktionen blev 
tydligare för andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård.
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SAMMANFATTNING 

Att vårda patienten inom operationssjukvård – en fenomenografisk studie 

Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva uppfattningar av 

operationssjuksköterskans vårdande inom operationssjukvård och perioperativ vård 

Metod: En kvalitativ beskrivande design med en fenomenografisk metod valdes i båda 

studierna (I och II). I studie I samlades data in genom intervjuer med 16 strategiskt utvalda 

legitimerade sjuksköterskor och studenter i sista terminen av grundutbildningen till 

sjuksköterska. I studie II samlades data in genom intervjuer med 15 kliniskt verksamma 

operationssjuksköterskor. Båda studierna analyserades enligt fenomenografisk metod. 

Resultat: Resultatet av studie I visade att operationssjuksköterskans yrkesfunktion 

uppfattades som osjälvständig men ändå med ansvar för patientens vård utifrån specifika 

kunskaper i hygien och operationsmetodik. Omvårdnaden i yrkesfunktionen var otydlig och 

uppfattades som fragmentarisk eftersom operationssjuksköterskor enbart var delaktiga i en del 

av patientens vårdprocess och hade få möjligheter att skapa en vårdrelation med patienten. 

Resultatet i studie II visade att operationssjuksköterskor ville följa patienten hela vägen. Det 

innebar att lära känna patienten både före och efter operationen och därigenom bli ansvariga 

för att säkerställa patientens kontinuitet och säkerhet i vården. Genom att hålla ett vakande 

öga skyddade de patientens kropp och bevarade patientens värdighet. 

Konklusioner: Operationssjuksköterskans yrkesfunktion ansågs som fragmenterad och 

uppfattades vara medicinskt och tekniskt inriktad. Det framkom att vårdandet inom 

operationssjukvård och perioperativ vård var otydlig. Det fanns en vilja att bli mer delaktig i 

patientens vård och att vårdandet blev tydligare för andra yrkeskategorier inom vård.  

Nyckelord: Operationssjuksköterska, perioperativ vård, vårdande, fenomenografi  
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ABSTRACT 

Caring for the patient in operating theatre care – a phenomenographic study 

Aim: The overall aim of this thesis was to describe perceptions of the operating theatre 

nurse’s care within theatre care and perioperative nursing 

Method: A qualitative descriptive design with a phenomenographic method was selected in 

both studies (I and II). In study I data were collected through interviews with 16 strategically 

selected registered nurses and students in their final semester of undergraduate nursing 

studies. As for study II data were collected through interviews with 15 clinically active theatre 

nurses. Both studies were analysed according to a phenomenographic method. 

Result: The result of study I showed that the operating theatre nurse’s professional function 

was perceived as lacking in independence, but still with responsibility for patient care due to 

specific knowledge in hygiene and surgery method. The nursing aspect of the professional 

function was unclear and perceived as fragmentary as the operating theatre nurses were only 

involved in some of the patient’s caring process, and had few opportunities to form a care 

relation to the patient. The result of study II showed that the operating theatre nurses wanted 

to follow the patient all the way. That meant getting to know the patient both pre- and 

postoperatively and thereby be responsible for ensuring patient care continuity and security. 

By keeping a watchful eye they protected the patient’s body and preserved the patient’s 

dignity. 

Conclusion: The operating theatre nurse’s professional function was considered fragmentary 

and perceived to be medically and technically oriented. It emerged that the caring function 

within theatre care and perioperative nursing was unclear. There is a will to become more 

involved in the care of the patient and that the caring function becomes clearer to other 

professionals within the healthcare. 

 

Key words: Operating theatre nurse, perioperative nursing, caring, phenomenography 
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INLEDNING 
 

Patienter tackar i tidningen för god vård i samband med operation och 
namnger olika personer i operationsteamet men sällan operations-
sjuksköterskan och då känner man … varför står inte mitt namn med… Nej 
jag tycker att det skall fram… och att det blir slut på att vi inte håller på 
med omvårdnad (utdrag från intervjumaterial, 2012) 

 

Ovanstående citat visar att operationssjuksköterskans yrkesfunktion och vårdande inom 

operationssjukvård och perioperativ vård är till viss del otydliga för patienten. 

Operationssjuksköterskan har ett yrkesansvar för patientens vård vilket innebär att vården ska 

planeras i samråd med patienten och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet för att 

garantera en god och säker vård inom operationssjukvård (SFS 2010:659, 6kap, 1§ och 2§). 

Det finns idag ökade krav på produktion och allt fler patienter opereras inom dagkirurgisk 

verksamhet. Det innebär att operationssjuksköterskans tid att möta patienten och planera 

vården i samråd med patienten blir mindre och ibland helt obefintlig.  Det ställs höga krav på 

kunskaper inom medicin, medicinsk teknik och omvårdnad samt att vården skall baseras på 

evidens. I kombination med detta råder stor efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor 

inom operationssjukvård, vilket innebär att fler operationsavdelningar idag inte kan bedriva 

full operationsverksamhet (Socialstyrelsen, 2013) 

Operationssjuksköterskors specifika kunskap i hygien, topografisk anatomi, medicinsk teknik, 

operationsmetodik och omvårdnad är en viktig del i operationsteamet och innebär ett stort 

ansvar för patientens vård i samband med operation (Riksföreningen för Operationssjukvård 

& Svensk Sjuksköterskeförening, 2011). McGarvey, Chambers och Boore (1999) hävdade att 

operationssjuksköterskor har svårt att beskriva vården av patienten, och menade att den utförs 

rutinmässigt utifrån olika metoder som genomförs i samband med operation och baseras ofta 

på medicinsk vetenskap. Det framkom också att operationssjuksköterskans dokumentation av 

omvårdnad är bristfällig. Den specifika kunskapen blir inte uttalad utan förblir ”tyst kunskap” 

(Barnard & Sandelowski, 2001). Richardson-Tench (2008) visade i en studie att 

operationssjuksköterskan ofta värderas utifrån sitt samarbete med kirurgen. Bull och 

FitzGerald (2006) menade att operationssjuksköterskan gavs status och beundran genom 

kunskaper i medicinsk teknik och det kunde ibland upplevas som ett dilemma. 

Operationssjuksköterskans yrkesansvar innebär omvårdnad av patienten medan kunskaper i 

medicinsk teknik  ger dem legitimitet inom yrket.  
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Förförståelse 

Författaren har 30 års klinisk och pedagogisk yrkeserfarenhet inom operationssjukvård och 

perioperativ vård, 20 års yrkeserfarenhet som operationssjuksköterska och 10 år som 

universitetsadjunkt med ansvar för specialistutbildningen med inriktning mot 

operationssjukvård. Under den kliniska tiden var jag verksam inom olika kirurgiska 

specialiteter och var väl förtrogen med operationsmetodik och medicinsk teknik men saknade 

möjligheter att skapa en vårdrelation med patienten. Jag undrade varför det inte var lika 

naturligt för operationssjuksköterskan, till skillnad från andra yrkeskategorier inom hälso- och 

sjukvård, att få möta patienten och i samråd planera vården. Operationssjuksköterskans 

planering genomförs oftast efter inhämtad information från patientens journal och sporadiska 

möten. När patienten lämnade operationssalen var jag inte längre involverad i patientens 

fortsatta vård och således ovetande om dennes upplevelser i samband med, och efter, 

operationen. Det var något som saknades.   

I samband med handledning av studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

mot operationssjukvård, och i samtal med operationssjuksköterskor och studenter, framkom 

att operationssjuksköterskor hade svårigheter att beskriva omvårdnaden av patienten inom 

perioperativ vård (jmf, McGarvey et al., 1999). Samtalen fokuserade inte på omvårdnad av 

patienten utan mer på genomförandet av olika medicinska och tekniska åtgärder. Studenter 

har den handledande operationssjuksköterskan som förebild och blev därmed tveksamma till 

vilken kunskap som värderades inom perioperativ vård. Denna erfarenhet väckte nyfikenhet 

att fördjupa kunskap om operationssjuksköterskans vårdande inom operationssjukvård och 

perioperativ vård.  

Mot denna bakgrund som operationssjuksköterska och universitetsadjunkt inom området var 

det viktigt med ett kritiskt förhållningssätt. Förförståelsen kan dels ses som en fördel men 

även som ett hinder eftersom den kan ha påverkat studiens resultat. Fördelen med 

yrkeserfarenhet som professionell operationssjuksköterska och universitetsadjunkt är relaterat 

till förtrogenhet inom perioperativ vård. Nackdelen kan vara att jag har förbisett något som för 

mig är självklart. Jag har under forskningen samarbetat med handledare som inte är 

operationssjuksköterskor och tillsammans har vi reflekterat över hur förförståelsen kan ha 

påverkat studiernas resultat.  
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Avhandlingens olika delar 

Avhandlingens fokus är att vårda patienten inom operationssjukvård och perioperativ vård. 

Under inledningen identifieras, problematiseras och beskrivs författarens förförståelse inom 

området operationssjukvård och perioperativ vård.  

Del 1: I bakgrunden beskrivs forskningens teoretiska perspektiv och en historisk överblick av 

operationssjuksköterskans yrkesutbildning samt utvecklingen av den perioperativa vården. 

Tidigare forskning ger en bild och syntes över vad som är aktuellt inom området. Därefter 

följer forskningens övergripande syfte och de olika studiernas syften.  

Del 2: En presentation av forskningens valda metod fenomenografi och dess användning, 

samt genomförandet av studie I och II. Delen avslutas med forskningsetiska överväganden 

som beaktas i föreliggande forskning.  

Del 3: Avhandlingens resultat har sammanförts och en sammanvägande beskrivning 

presenteras av studie I och II.  

Del 4: Avslutningsvis diskuteras resultatet och följs av en kritisk granskning av forskningen 

och vald metod samt reflektion över kliniska implikationer och förslag till framtida forskning. 
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Del 1 

BAKGRUND 

Forskningens teoretiska perspektiv  

Forskningen tar sin utgångspunkt i ett humanvetenskapligt perspektiv (Eriksson, 2009) och 

intresset riktas mot operationssjuksköterskans omvårdnad av patienten inom 

operationssjukvård och perioperativ vård. Omvårdnad baseras på kända konsensusbegrepp 

såsom: person/människa, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad (Bergbom, 2012). 

Människan ses som en unik och omätbar enhet av kropp, själ och ande och betraktas som 

aktiv och skapande samt som en del i ett sammanhang (Lindwall, 2004). Hälsa ses som 

mångdimensionell och utgör omvårdnadens mål (Eriksson, 1995). Hälsa förstås som att vara i 

rörelse och som något mer än frånvaro av sjukdom samt kan relateras till känslan av 

välbefinnande. Eriksson (2012) framhåller att hälsa inte är statisk utan i ständig rörelse mellan 

hälsa och lidande. Lidande visar sig i vården som människans/personens upplevelse av något 

obehagligt, oönskat och oundvikligt som i större eller mindre grad påverkar livet och beskrivs 

i former av sjukdoms-, livs- och vårdlidande (Eriksson, 2001). Beroende på 

operationssjuksköterskans vårdande, och den aktuella situationen, kan patientens upplevelse 

av hälsa eller lidande i samband med en operation påverkas. Det grundläggande för hälsa och 

dess betydelse för helhet skall förstås som operationssjuksköterskans medvetenhet om sin och 

patientens värdighet och sitt ansvar som människa och medmänniska (Lindwall & von Post, 

2013). Enligt Eriksson (1995) utgör hälsa och lidande varandras förutsättning och att 

genomgå en operation kan beskrivas som ett lidande men också ett vardande mot hälsa. 

Vårdkultur betraktas som en aspekt av konsensusbegreppet omgivning/miljö och inom 

operationssjukvård råder enligt Lindwall, von Post och Eriksson (2007) en vårdkultur som 

präglas av en inre och en yttre miljö. Den yttre miljön är framför allt operationsavdelningens 

medicintekniska utrustning och dess skötsel som syftar till att lindra patientens lidande. Den 

typ av  skötsel får inte ta operationssjuksköterskans intresse från patienten. Den inre miljön är 

atmosfären i operationssalen som patienten delar med operationssjuksköterskan och övriga 

personer i operationsteamet. Atmosfären utvecklas ur det ethos som råder inom 

organisationen och som präglar operationsteamets värdegrund, moral, värderingar och 
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kunskaper. Operationssjuksköterskans ethos visar sig i mötet med patienten, där varje 

vårdhandling skall leda till att främja hälsa och lindra lidande för patienten (Lindwall & von 

Post, 2008b). 

Utvecklingen i Sverige har lett till att vi idag betraktar omvårdnad som en autonom vetenskap 

med egen teoribildning. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) (2010) definieras 

omvårdnad som den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att 

främja människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

Omvårdnad skall ta hänsyn till patientens individualitet, värdighet och autonomi (Willman, 

2008). All vård och omvårdnad utgår från att en vårdrelation skapas mellan vårdare och 

patient. Inom perioperativ vård blir patienten beroende av operationssjuksköterskans 

teoretiska och praktiska kunskaper för att uppnå hälsa och lindra lidande. En vårdrelation är 

att ses som ett asymmetriskt förhållande och om operationssjuksköterskan inte reflekterat över 

ojämlikheten i vårdrelationen kan patienten uppleva vårdlidande (Kasén, Nordman, 

Lindholm, & Eriksson, 2008; Kasén, 2002). Om en vårdrelation skall uppstå krävs ett möte 

med patienten som enligt Schuster (2006) inte enbart handlar om att lösa problem utan också 

om att vara närvarande och engagerad i mötet. Kunskap om vårdande situationer kan 

beskrivas som viljan att förstå en annan människa, men även viljan att förstå sig själv, och bör 

ses som ett tillfälle där verkligheten skall delas och förstås som en ömsesidig öppenhet. Olika 

möten som innefattar intresse för den andre kan bidra till ett lugn och ökat självförtroende hos 

patienten, som annars inte skulle infinna sig (Løgstrup & Brandby-Cöster, 1994). En god 

omvårdnad vilar på medvetenhet om den vårdande relationens betydelse och på vårdarens 

tillgänglighet, närvaro och bekräftelse av patientens lidande. Då kan patientens lidande lindras 

(Eriksson, 2001). 

Inom operationssjuksköterskans yrkesfunktion finns uppgifter som relateras till både 

omvårdnad (nursing) och vårdande (caring). Internationellt beskrivs begreppet ”nursing” i 

betydelsen av genomförandet av olika medicinska ordinationer och behandlingar. Begreppet 

caring anges som kärnan i nursing och relateras till det mänskliga vårdandet, den unika 

vårdande processen mellan operationssjuksköterskan och patienten (Söderlund, 2012). I 

avhandlingen används begreppen omvårdnad och vårdande växlande i beskrivningen av 

operationssjuksköterskans vårdarbete.  

 



 
11 

 

Operationssjuksköterskans historiska utveckling 
 

Den historiska utvecklingen presenteras utifrån olika händelser som påverkat 

operationssjuksköterskans yrkesfunktion och inleds med Nightingales insatser under 

Krimkriget, första och andra världskriget, efterkrigstiden och fram till nutid. Yrkesfunktionen 

har historiskt påverkats av politiska och ekonomiska åtgärder både nationellt och 

internationellt.  Den ökade efterfrågan på operationssjuksköterskor har påverkat utbildning 

och yrkesfunktion i förhållande till andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Operationssjuksköterskans historiska utveckling. 

 

Redan i mitten av 1800-talet skrev Nightingale i sina anteckningar om betydelsen av ren luft, 

vatten och renlighet samt vikten av ventilation i rummet där patienten vårdades för att 

upprätthålla patientens hälsa (Nightingale, 1989). Under denna epok skapades förståelse för 

aseptik och sterilisering av material inför operation (Sigurdsson, 2001). 

Operationssjuksköterskan ansågs ha intresse och kompetens att ansvara för hygien och redan 

här grundades ansvaret för aseptik. Operationssjuksköterskans yrkesfunktion innebar att 

förebygga infektioner, förbereda utrustning, assistera kirurgen och ansvara för patientens 

omvårdnad under operation (McGarvey, Chambers, & Boore, 2000). Den första utbildningen 
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till sjuksköterska startade vid S:t Thomas Hospital i London 1861 på initiativ av Nightingale, 

där de blivande sjuksköterskorna undervisades i vård av sjuka och att assistera vid operationer 

(Nightingale, 1989). I USA utbildades de första operationssjuksköterskorna 1876 vid 

Massachusetts General Hospital och därefter inrättades utbildningar vid flera sjukhus i USA 

(Sigurdsson, 2001). Operationssjukvård identifierades som den första specialiteten bland 

sjuksköterskor redan 1888 vid John Hopkins Hospital i Baltimore (Kneedler & Dodge, 1994). 

Under första världskriget rekryterades sjuksköterskor till försvarsmakten för assistans under 

operation. De ansvarade för bedömning av soldaters skador, anestesi, infektionskontroll och 

utvecklade en förmåga att kunna prioritera patienter inför operation samt ta eget ansvar för 

sårbehandlingar (Holder, 2004). I Sverige startade den första utbildningen till 

operationssjuksköterska 1919 vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala av Emmy Rappe som 

hade utbildats vid S:t Thomas Hospital i London. Utbildningen varierade från några månader 

till tre år och innehöll anatomi, sjukvårdslära och operationsteknik med fokus på aseptik och 

hygien (Olsson, 1993). Under denna tid ansågs operationssjuksköterskans yrke prestigefullt 

och värderades lönemässigt högre än andra sjuksköterskor. Förutom att assistera kirurgen 

under operation ansvarade de också för eternarkoser och Theodor Billroth var säkert inte 

ensam om nedanstående uppfattning: 

Enbart synnerligen begåvade sjuksköterskor, vars tillförlitlighet och noggrannhet många gånger 

beprövats, må läkaren ta till sin hjälpreda vid operationer och förbindning av sår, därmed 

visande speciell uppskattning av och förtroende för operationssjuksköterskan (Olsson, 1993, s 

55)    

Under 1930-talet var det vanligt att operationssjuksköterskor gav narkos i samband med 

operation. Först under 1940-talet blev anestesiologi en erkänd specialitet och 

operationssjuksköterskor kom att utbildas även inom anestesisjukvård. (Halldin, Lindahl, 

Björnekull, & Wilhelmsson, 2005). Under andra världskriget utfördes vid fältsjukhusen, 

avancerade operationsmetoder som krävde medicinteknisk utrustning och 

operationssjuksköterskans ansvar för patientens omvårdnad omfattade pre-, intra- och 

postoperativ vård (McGarvey et al., 2000).  

Efterfrågan på operationssjuksköterskor ökade vid militärsjukhusen, vilket föranledde nya 

utbildningsinsatser med förkortad utbildning av soldater och en ny funktion benämnd 

”Corpsman” (operationstekniker [OT]) skapades.  OT utbildades till att utföra och ansvara för 

medicinska och tekniska arbetsuppgifter under operation. Operationssjuksköterskans 
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yrkesfunktion kom att indelas i: ”the scrub nurse” som assisterade och instrumenterade under 

operationen och ”the circulating nurse” som inte var steril utan samordnade arbetet under 

operationen och var ansvarig för patientens pre-, intra och postoperativa vård (Sigurdsson, 

2001). Under andra världskriget var OTs funktion ”the circulating nurse” och 

operationssjuksköterskan ”the scrub nurse”. Operationssjuksköterskors ambition var att 

tillgodose patientens medicinska behov och samtidigt dela patientens lidande genom att låta 

patienten gråta ut mot deras axel (Breakiron, 1995). Ovanstående benämningar används 

fortfarande internationellt för att beskriva operationssjuksköterskans yrkesfunktion.  

Under efterkrigstiden skedde en högteknologisk utveckling samtidigt som det, internationellt, 

var ekonomisk kris och fortsatt brist på operationssjuksköterskor. Trenden att anställa och 

utbilda OT fortsatte i USA. Under 1960-talet skedde förändringar inom det svenska 

utbildningsväsendet och hälso- och sjukvården vilket berodde på ökad efterfrågan på 

sjuksköterskor, framförallt operationssjuksköterskor. Bristen på operationssjuksköterskor och 

den Thapperska utredningen (SOU 1962:4) resulterade i en försöksutbildning som startade 

1962, och i Sverige benämndes den nya funktionen operationsassistenter (SOU 1964:45). 

Krav fanns på ökad kompetens inom medicinsk teknik för att utföra arbetsuppgifter under 

operationen, medan operationssjuksköterskans centrala uppgift var omvårdnad av patienten.  

I samband med en förändring av grundutbildningen till sjuksköterska som förkortades med en 

termin till fem terminer, startade 1966 en vidareutbildning inom anestesisjukvård 

(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), 2008). 

Operationssjuksköterskor hade fram till 1969 haft dubbelkompetens med ansvar för både 

anestesi och instrumentering under operation (Halldin et al., 2005). Förändringen innebar att 

de inte längre var ansvariga för anestesi och blev inte lika delaktiga i patientens pre- och 

postoperativa vård, vilket resulterade i att yrkesfunktionen blev alltmer otydlig för andra 

yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård. I samband med reformen vård-77 (SFS1977:218) 

som trädde i kraft 1982 (SFS 1982:763) blev utbildningen till operationssjuksköterska en 

högskoleutbildning. Utbildningen omfattade två år, varav ett år inom allmän hälso- och 

sjukvård och ett år med inriktning mot operationssjukvård. Operationssjuksköterskor blev 

endast behöriga att vara verksamma inom operationssjukvård och mottagningar av kirurgisk 

karaktär, medan vidareutbildningen inom anestesisjukvård var oförändrad.  

Den medicintekniska utvecklingen fortsatte under 1990-talet. Höga personalomkostnader 

resulterade i personalnedskärningar och i USA ersattes operationssjuksköterskor av OT 
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eftersom de hade medicinteknisk kompetens och var billigare arbetskraft. Operationer blev 

mer medicintekniskt avancerade och operationssjuksköterskor ansvarade för samordning 

under operationen (the circulating nurse) medan OT instrumenterade med motiveringen att 

det krävdes en operationssjuksköterskas kompetens i omvårdnad för att ha ansvar för 

patientens omvårdnad. Kraven på ökad produktivitet, samtidigt som antalet heltidsanställda 

operationssjuksköterskor minskade, medförde en ökad arbetsbelastning på de som valde att 

stanna kvar inom yrket (Sigurdsson, 2001). Diskussioner fördes bland arbetsgivare om det 

verkligen behövdes operationssjuksköterskor inom perioperativ vård (Bull & FitzGerald, 

2006; McGarvey et al., 2000; Nelson, 2007). En fortsatt medicinteknisk utveckling har enligt 

Rothrock och McEwen (2011) skett under de senaste 10 åren, både nationellt och 

internationellt, och patienter opereras med robotassisterad kirurgi, vilket ställer ökade krav på 

kompetens inom medicinsk teknik.  Krav på ökad produktivitet, i en miljö där ekonomin är 

styrande, innebär svårigheter för operationssjuksköterskan att synliggöra sin delaktighet i 

patientens omvårdnad. Medelåldern bland verksamma operationssjuksköterskor är hög 

internationellt (Trice, Brandvold, & Bruno, 2007). Socialstyrelsen (2013) anger att antalet 

specialistutbildade sjuksköterskor inom operationssjukvård har minskat, vilket har bidragit till 

ökat rekryteringsbehov för framtiden. En tanke som finns är att omvårdnad av patienten 

behöver komma mer i fokus i kombination med högteknologiskt vårdarbete.  

Den 1 juli 1993 kom en ny högskolereform (SFS 1993:100) som baserades på Högskolelagen 

(SFS 1992:1 434). Utbildningen till operationssjuksköterska blev en påbyggnadsutbildning 

med karaktärsämnet omvårdnad. Universitet och högskolor fick rätten att utfärda 

specialistsjuksköterskeexamen (SFS 2001:319) vilket innebar en skyddad yrkestitel för 

operationssjuksköterskan. Examensordningen reviderades under 2007 och 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot operationssjukvård kom att omfatta 

60 högskolepoäng (hp) och ges på avancerad nivå, samt leda fram till en generell 

yrkesexamen (SFS 2006:1 053). Lärosäten gavs möjlighet att utfärda en akademisk examen 

(magister) inom omvårdnad, kravet var att studenten hade genomfört ett examensarbete inom 

kunskapsområdet omfattande 15 hp. 
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Operationssjuksköterskans yrkesfunktion 

Operationssjuksköterskans yrkesfunktion regleras av författningar och riktlinjer (SFS 

1982:763; SFS 2010:659) som innefattar ett självständigt yrkesansvar. Utifrån specifika 

kunskaper samarbetar hon/han med operationsteamet och andra yrkeskategorier för att 

tillgodose patientens behov av vård. Enligt förordning om ändring av högskoleförordningen 

(SFS 2006:1053) ska specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård kunna visa förmåga 

att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i 

samband med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter samt förmåga att 

hantera biologiska preparat. I kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor anges att 

operationssjuksköterskan ska ansvara för patientens omvårdnad och säkerhet före, under och 

efter operation och deras kunskaper i medicin- och omvårdnadsvetenskap ska baseras på 

vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet (Riksföreningen för Operationssjukvård & 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2011). Det krävs en hög kompetens inom informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) hos operationssjuksköterskan (SOSFS 2008:14) för att 

kunna bedriva förbättrings- och kvalitetsarbeten samt implementera forskningsresultat för att 

tillföra patienten bästa möjliga vård (SOSFS 2011:9).  Yrkesfunktionen styrs av International 

Council of Nurses’ (ICN) (2013) etiska kod som anger att omvårdnad har en etisk dimension. 

Varje sjuksköterska har ett etiskt och moraliskt ansvar att företräda patientens intressen, visa 

ödmjukhet och respekt samt ta tillvara patientens rätt till självbestämmande och upprätthålla 

patientens värdighet. 

 

Perioperativ vård 

Perioperativ vård (perioperative nursing) introducerades i USA på 1970-talet (Nursing 

Practice Committee, 1985) och ersatte den tidigare benämningen för operationssjukvård 

(operating room nursing). Motivet var att operationssjuksköterskans yrkesfunktion ansågs 

medicintekniskt inriktad och enligt tradition uppfattades de vara läkarens assistent. Det 

ställdes krav på specifika kunskaper för att kunna ansvara för det rutinmässiga arbetet på 

operationsavdelningen. Enligt Gillette (1996) innebar det att operationssjuksköterskan inte 

gavs möjlighet till personlig kontakt med patienten pre- och postoperativt. Ett försök att 

definiera perioperativ vård gjordes av Association of Operating Room Nurse (AORN, 1969) 
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och innebar att utveckla ett vårdprocesstänkande inom operationssjuksköterskans 

yrkesfunktion som inkluderade patientens pre-, intra och postoperativa vård.  

Professional nursing in the operating room is identification of the physiological, psychological, 

and sociological needs of the patient and the development and implementation of an 

individualized program of nursing actions, based on the knowledge of natural and behavioural 

sciences, to restore or maintain the health and welfare of the patient before, during and after 

surgical intervention (AORN Statement Committee, 1969, s.44). 

Peri är ett prefix som härstammar från grekiskan och hänvisar till tid med betydelsen närmast 

och runt omkring. Tiden som här åsyftas är den tid som operationssjuksköterskor är 

närvarande för patienten i samband med operation. Pre är ett prefix som betyder tiden före, 

intra betyder tiden under och post avser tiden närmast efter patientens operation. 

Operationssjuksköterskan deltar i patientens pre, - intra- och postoperativa vårdprocess till 

skillnad från andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård som enbart ingår i patientens 

pre- och postoperativa vård (Lindwall & von Post, 2008a). 

 I början av 1970-talet ansåg andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård att patientens 

perioperativa vård inte baserades på vårdprocessen (Kneedler & Dodge, 1994). 

Operationssjuksköterskan fortsatte att enbart vårda patienten intraoperativt och ingen 

tillämpning av vårdprocessen skedde inom yrkesfunktionen samt att OT ansvarade för 

medicintekniska arbetsuppgifter under operation. Ett ytterligare försök att förtydliga 

operationssjuksköterskans yrkesfunktion gjordes av AORN (1978) som ansåg att det var 

skillnad på kompetens mellan en operationssjuksköterska och en OT. Den senare hade enbart 

utbildning i medicinsk teknik och var inte legitimerad sjuksköterska. För att garantera 

patienten säkerhet skulle det alltid vara en operationssjuksköterska som samordnade arbetet 

på operationssalen och ha ansvar för patientens omvårdnad intraoperativt (Gillette, 1996). 

 

AORN:s definition från 1969 ansågs av Nursing Practices Committee (1985) vara för 

restriktiv och fokuserade på den enskilda operationssjuksköterskan, istället skulle fokus vara 

på yrkesfunktionen. Definitionen revideras 1985 från “the perioperative role” till ”the 

perioperative  practice” eftersom roll inte beskrev vem operationssjuksköterskan var eller vad 

hon/han gjorde. Syftet var att förändra yrkesfunktionen från uppgiftscentrerad till 

patientcentrerad, med motivering att perioperativ vård skall utgå från patienten. Kliniskt 

verksamma operationssjuksköterskor påverkades inte utan fortsatte enbart att ansvara för 
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patientens intraoperativa vård. AORN (1992) försökte återigen att definiera perioperativ vård 

och funderingar fanns om perioperativ vård någonsin skulle komma att bli en arbetsmodell för 

operationssjuksköterskor. Det råder organisatoriska och administrativa skillnader och stora 

variationer i utbildning samt ansvarsfördelning mellan den perioperativa sjuksköterskan 

internationellt och operationssjuksköterskan i Sverige (AORN Statement Committee, 2011). I 

USA finns ”perioperative nurse” som ansvarar för patientens pre-, intra- och postoperativa 

vård (Rothrock & McEwen, 2011).   I Finland ingår perioperativ vård i grundutbildningen till 

sjuksköterska till skillnad från Sverige där det krävs specialistsjuksköterskekompetens för att 

vara verksam inom perioperativ vård (Lindwall & von Post, 2008a). 

I Norden utvecklades perioperativ vård utifrån en vårdvetenskaplig syn, den perioperativa 

vårdprocessen av Panelius och Varisto (1989) som baserades på AORN:s originalmodell från 

1969. Den perioperativa vårdprocessen innebär en helhetsyn på patienten i samband med 

operation. Processen anger den tid när vården sker, den beskriver var processen pågår 

(operationsavdelningen) och hur vården skall genomföras. Operationssjuksköterskans 

kunskap och färdigheter är avgörande för vårdens kvalitet.  Lindwall och von Post (2008a) har 

utifrån AORNs modell formulerat en nationellt anpassad definition: Perioperativ vård 

innefattar anestesi- och operationssjuksköterskans perioperativa vårdande, den perioperativa 

dialogen dvs. anestesi- eller operationssjuksköterskans pre-, intra och postoperativa dialog 

med patienten samt kirurgiska behandlingar och tekniker dvs det praktiska tillvägagångssätt 

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

ledning och organisation av det arbete som sker inom en operationsavdelnings 

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

Den perioperativa dialogen är en ideal arbetsmodell som genomförs med pre- intra- och 

postoperativa samtal med den patient som skall genomgå en operation. Avsikten med 

samtalen är att värna om patientens värdighet, lindra lidande och främja patientens 

tillfrisknande. I den perioperativa dialogen skapas kontinuitet mellan patienten och den 

operationssjuksköterska som genomfört pre-, intra- och postoperativa samtal och som tar 

ansvar för att patientens önskemål framförs till operationsteamet (Lindwall & von Post, 

2008a). Nightingale (1989) hävdade att kontinuitetens betydelse innefattade att ta ansvar för 

och visa omtanke om patienten, och var viktiga aspekter för att förhindra att patientens 

säkerhet äventyrades; att ha ansvar är inte endast att själv utföra vad som skall göras, utan se 
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till att ingen med vilja eller okunnighet hämmar eller hindrar sådana åtgärder (Nightingale, 

1989, s 54).  

Trots upprepade försök att implementera vårdprocessen av AORN (AORN Statement 

Committee, 2011) som en idé har det ännu inte fullt ut lyckats implementeras i den kliniska 

operationsverksamheten.  Operationssjuksköterskor fortsätter att enbart vårda patienten 

intraoperativt och yrkesfunktionen och omvårdnaden av patienten är fortfarande otydlig.  

Sammanfattningsvis har operationssjuksköterskans yrke påverkats historiskt av olika politiska 

och ekonomiska beslut på grund av en stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor, som 

medfört förändringar av utbildning och yrkesfunktion. Operationssjuksköterskans yrke ansågs 

i början 1900-talet prestigefullt och hon/han hade ett övergripande ansvar för patientens pre-, 

intra- och postoperativa vård. Under andra världskriget ökade kraven på kompetens inom 

medicinsk teknik samtidigt som det var brist på operationssjuksköterskor. Operationstekniker 

(OT) började utbildas för att kunna utföra medicintekniska arbetsuppgifter under operation. 

Efter kriget anställdes OT vid sjukhusen eftersom det rådde brist på operationssjuksköterskor.  

En förändring av utbildningen bidrog till att operationssjuksköterskan kom att vårda patienten 

enbart intraoperativt. Trots upprepade försök av intresseorganisationer, att implementera ett 

vårdprocesstänkande inom perioperativ vård både nationellt och internationellt, har det inte 

skett någon känd förändring.  Operationssjuksköterskor fortsätter att vårda patienter 

intraoperativt, trots att interventionsstudier har genomförts med den perioperativa dialogen, 

innefattande både pre- och postoperativ vård. Inom perioperativ vård råder ett 

produktivitetstänkande som medför att synen på operationssjuksköterskans yrke är 

medicintekniskt inriktad och vården av patienten framkommer inte tydligt.  

 

Tidigare forskning 

Forskning inom området operationssjuksköterskans yrkesfunktion och omvårdnad/vårdande 

inom perioperativ vård har huvudsakligen fokuserat på den intraoperativa vården. 

Operationssjuksköterskans ansvar för patientens säkerhet beskrivs i förhållande till samarbetet 

i operationsteamet och med läkaren. Mitchell och Flin (2008; 2011) och Björn och Boström 

(2008) visade betydelsen av ett fungerande samarbete genom att kunna kommunicera både 

verbalt och ickeverbalt i operationsteamet. Gillespie (2009) studie visade också på förmågan 

att samordna teoretisk, praktisk, situationsanpassad och estetisk kunskap i olika situationer 
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med syfte att samordna och organisera operationsprogrammet. Andra studier har fokuserat på 

samarbetet mellan operationssjuksköterska och läkare (Riley & Manias, 2009; Riley & 

Manias, 2006a), där operationssjuksköterskan ansåg att personlig kännedom om läkarens 

önskemål och krav inför en operation, samt operationens genomförande, var viktig kunskap 

för operationens resultat. Higgins och MacInTosh (2010) framhöll att det råder en tydlig 

hierarki i operationsteamet där operationssjuksköterskan ibland upplever sig underordnad 

läkaren.  Enligt Mitchell och Flin (2008) undviker operationssjuksköterskan att ifrågasätta 

läkarens beslut. Riley, Manias och Polgase (2006) menade att maktförhållandet kunde 

påverka kontrollräkning före, under och efter operation och därmed äventyra patientens 

säkerhet. Timmons och Tanner (2005) visade att operationssjuksköterskans diplomatiska 

förhållningssätt till läkaren bidrog till en bra stämning i operationsteamet. Samarbetet mellan 

operationssjuksköterska och läkare innebar, enligt Kelvered, Öhlén och Gustafsson (2012), att 

kunna garantera patienten en säker vårdmiljö och ta hänsyn till patienternas rättigheter till en 

professionell vård. Resultatet visade också hur de skapade en lugn atmosfär, ingav patienten 

självförtroende och möjliggjorde för patienten att vara en människa i en högteknologisk miljö.  

Operationssjuksköterskans handlingsberedskap är, enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir 

(2008) och Mitchell och Flin (2011), beroende av inhämtande av preoperativ information om 

patientens status. Riley och Manias (2009) ansåg att denna kunskap påverkade 

operationstidens längd och var värdefull för operationssjuksköterskor i planering av 

patientens vård. Enligt Björn och Boström (2008)  bidrog det till att ha kontroll över 

situationen genom att i förväg ha förberett med material och medicinteknisk utrustning, att 

upprätthålla steriliteten under operation samt att ”ligga steget före” läkaren. Att vara 

situationsmedveten innebar, enligt Riley och Manias (2009), att kunna lyssna, se, förstå och 

ha handlingsberedskap för att snabbt kunna ta beslut i olika situationer. Det innebar också att 

operationssjuksköterskorna kunde bedöma när det var lämpligt att avbryta läkaren under 

pågående operation för att förmedla information. Kelvered et al. (2012) menade att 

operationssjuksköterskan kontrollerade sitt och andras arbete för att förhindra att patienten 

utsattes för en vårdskada. Det viktigaste enligt operationssjuksköterskorna i studien var att 

garantera hygienen och bevara steriliteten under operation i syfte att förhindra postoperativa 

infektioner.  

Forskning inom perioperativ vård har lett fram till ett synliggörande av den perioperativa 

vårdprocessen genom den ideala arbetsmodellen ”den perioperativa dialogen” som har visat 
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sig ha betydelse för patienters hälsa och tillfrisknande (Lindwall, von Post, & Bergbom, 

2003). Patienter som erbjudits den perioperativa dialogen i samband med operation har 

upplevt kontinuitet i den perioperativa vården. Att få möta ett känt ansikte under den 

intraoperativa fasen har beskrivits som att patienten upplevt en känsla av att vara i en 

gemensam värld (Lindwall & von Post, 2009; Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg, & von Post, 

2003). Patienter ansåg det värdefullt att få information och få beskriva sina känslor inför en 

operation och upplevde att operationssjuksköterskan tog ett personligt ansvar för dem 

(Rudolfsson, von Post, & Eriksson, 2007; Westerling & Bergbom, 2008).  

I forskningen framkommer att yrkesfunktionen uppfattas som medicintekniskt inriktad och att 

det finns ett behov av att synliggöra operationssjuksköterskans omvårdnad i förhållande till 

medicinteknisk kunskap. Kliniskt verksamma operationssjuksköterskor arbetar enligt Tanner 

och Timmons (2000) bakom operationsavdelningens ”stängda” dörrar, där kunskaper och 

färdigheter i medicinsk teknik värderas mer än omvårdnad av patienten (Richardson-Tench, 

2008). McGarvey (1999; 2004) framhöll att operationssjuksköterskor har svårt att beskriva 

omvårdnad utifrån sin yrkesfunktion, istället beskrivs den utifrån olika metoder som 

genomförs i samband med operation och baseras ofta på medicinteknisk kunskap. Det finns 

även delade meningar, enligt McGarvey et al., (2000), om hur operationssjuksköterskan kan 

assistera kirurgen och samtidigt ansvara för patientens omvårdnad. Enligt Rothrock och 

McEwen (2011) är operationstekniker (operating department practitioner [ODP]) vanligt 

förekommande internationellt och Coe och Gould (2008) visade att det var ingen skillnad 

mellan ODPs ansvar för patientens omvårdnad och operationssjuksköterskans. Diskussioner 

har även förts mellan olika arbetsgivare om operationssjuksköterskor kan ersättas av ODP 

(Nelson, 2007), men Riley och Manias (2002) menade att operationssjuksköterskan har 

specifika kunskaper i omvårdnad som behövs inom perioperativ vård men blir otydliga i en 

högteknologisk miljö. Bull och Fitzegerald (2004; 2006) visade att operationssjuksköterskan 

har gedigna kunskaper och färdigheter i medicinsk teknik och omvårdnad som används i en 

komplex och stressig miljö för att garantera patientens säkerhet. Operationssjuksköterskor 

anser det som en självklarhet att kunna kombinera dessa kunskaper och färdigheter i 

patientens omvårdnad, vilket leder till att kunskapen ej verbaliseras och blir därmed otydlig. 

Meretoja (2004) jämförde operationssjuksköterskors kompetens med sjuksköterskor inom 

intensivvård och akutsjukvård och resultatet visade en förhållandevis lägre nivå av kompetens 

inom områden som information, undervisning, diagnostik och kvalitetssäkring. En förklaring 

kan vara att operationssjuksköterskans kontakt med patienter och anhöriga var obefintlig 
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eftersom flera patienter var under narkos och operationssjuksköterskan inte var delaktig i 

patientens pre- och postoperativa vård. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning betydelsen av att främja patientens säkerhet 

genom ett fungerande samarbete i operationsteamet och med läkaren. 

Operationssjuksköterskan förbereder patienten preoperativt utifrån specifika kunskaper som 

grundas på läkarens krav och önskemål, patientens status och den aktuella 

operationsmetodiken. De strävar efter att ”ligga steget före”, samordna operationsteamet och 

ha full kontroll över situationen intraoperativt. Att arbeta efter den ideala arbetsmodellen 

visade att patienter och operationssjuksköterskor upplevde det positivt med kontinuitet i 

vården, men i verkligheten var kontakten med patienten obefintlig eftersom 

operationssjuksköterskorna inte var delaktiga i patientens pre- och postoperativa vård. 

Operationssjuksköterskans yrkesfunktion uppfattas vara medicinskt och tekniskt inriktad och 

det visar sig att kompetens inom medicinsk teknik värderas högre inom operationssjukvård 

och perioperativ vård än omvårdnad. I samband med informationssökning framkom att det 

finns internationell forskning som fokuserade på vård av patienten inom operationssjukvård 

och perioperativ vård men det saknades studier och empirisk forskning om vårdandet av 

patienten. Motivet i föreliggande forskningen blir att synliggöra operationssjuksköterskans 

vårdande av patienten inom operationssjukvård och perioperativ vård. 

 

SYFTE  

Forskningens övergripande syfte var att beskriva uppfattningar av operationssjuksköterskans 

vårdande inom operationssjukvård och perioperativ vård.  

Syfte studie I att: 

 beskriva sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattningar av 

operationssjuksköterskans och psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion. 

Syfte studie II att: 

 beskriva operationssjuksköterskors uppfattningar av vårdande inom perioperativ vård. 

 



 
22 

 

Del 2 

METOD 

Utifrån syftet valdes en beskrivande kvalitativ design med en fenomenografisk metod för att 

studera uppfattningar av operationssjuksköterskans yrkesfunktion i studie I och 

operationssjuksköterskors vårdande inom perioperativ vård i studie II. Fenomenografin 

utvecklades i Sverige vid Göteborgs universitet inom pedagogik och beskrevs av Marton och 

Svensson (1978) som en empirisk kvalitativ forskningsansats. Ordet ”fenomenografi” är 

sammansatt av fenomeno (-n) och grafi och härstammar från grekiskan. Den första delen 

härstammar från substantivet phainomenon som betyder ”det som visar sig”, medan grafia kan 

översättas med att ”beskriva i ord eller bild”. Sammansättningen av båda delarna leder fram 

till att fenomenografi ”beskriver det som visar sig” (Alexandersson, 1994). Huvudsyftet med 

den fenomenografiska ansatsen är att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas eller erfars 

av människor. Intresse riktas mot innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser 

och syftar till att beskriva kvalitativa variationer i människors erfarenheter av ett fenomen 

(Larsson, 1986). Utgångspunkten för fenomenografi är att människor uppfattar företeelser i 

den omgivande världen på olika sätt och att det finns ett begränsat antal sätt på vilka dessa 

företeelser kan uppfattas. En uppfattning är således ett sätt att förstå något eller ett sätt att 

erfara något genom att människor har olika relationer till världen (Marton & Booth, 2010). 

Det är uppfattningar eller erfarenheter ”av” ett fenomen i omvärlden istället för ”om”, därför 

att intresset inte är riktat mot att studera vad människor anser om saker och ting utan hur 

människor uppfattar företeelser eller aspekter i sin omvärld (Marton & Svensson, 1978). Inom 

fenomenografi görs skillnad på ”vad något är” och ”hur det uppfattas vara”. I det första fallet 

är intresset riktat mot företeelsen i sig, vilket kallas den ”första ordningens perspektiv”. I det 

andra fallet fokuseras intresset på hur olika personer uppfattar eller erfar en företeelse i 

verkligheten, vilket benämns den ”andra ordningens perspektiv”, som är unikt för 

fenomenografi. Fenomenografi har under senare år även använts inom omvårdnadsforskning 

(Abelsson & Lindwall, 2012; Björn & Boström, 2008; Weimand, Hall-Lord, Sällström, & 

Hedelin, 2013). 
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Urval 

Studie I: Ett strategiskt urval av 16 deltagare, varav 12 legitimerade sjuksköterskor och fyra 

sjuksköterskestudenter. Studiens inklusionskriterier var; sjuksköterskeexamen sex, fyra och 

två år innan datainsamlingen påbörjades, samt ingen specialistsjuksköterskeutbildning, och 

sjuksköterskestudenter i sista terminen av grundutbildningen till sjuksköterska. I varje grupp 

ingick fyra deltagare med yrkeserfarenhet som sjuksköterska och fyra studenter i sista 

terminen av grundutbildningen till sjuksköterska. Sökningen efter deltagare genomfördes via 

Lokalt ADB-baserat Dokumentationssystem (LaDok) och utgick från ålder, kön och 

anställning vid olika sjukhus i mellersta Sverige, med syftet att fånga variationer i 

uppfattningar av operations- och psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion. Deltagarna 

kontaktades via telefon och tillfrågades om deltagande i studien och samtliga accepterade att 

delta. Syftet med studien förklarades och en överenskommelse om tid och plats för intervjun 

bestämdes. Total deltog 16 deltagare i studien, varav 13 kvinnor och tre män, åldern varierade 

från 21 till 49 år (md = 33 år).  Deltagarna var verksamma inom medicinsk, kirurgisk eller 

kommunal vård. 

Studie II: Ett strategiskt urval av 15 kliniskt verksamma operationssjuksköterskor. Studiens 

inklusionskriterier var: minst tre års yrkeserfarenhet som operationssjuksköterska, både 

kvinnor och män och verksamma vid universitets-, central och länsdelssjukhus i mellersta 

Sverige. Valet av minst tre års yrkeserfarenhet relaterades till Benner, Tanner och Chesla 

(2002) framhåller att efter två års erfarenhet börjar operationssjuksköterskan bli medveten om 

sina egna handlingar och uppfattar situationer i vården som helheter och blir därmed säkrare i 

sin yrkesfunktion. Exklusionskriterier var: operationssjuksköterskor som haft författaren som 

lärare och operationssjuksköterskor inom den operationsverksamhet där författaren varit 

kliniskt verksam. Avdelningschefer på respektive operationsavdelning tillfrågades om 

deltagare som motsvarade studiens inklusionskriterier. Totalt deltog 15 deltagare, varav 14 

kvinnor och en man. Deltagarnas yrkeserfarenhet varierade mellan 6 – 36 år (md = 20 år) och 

deras åldrar varierade mellan 34-60 år (md=45 år). Deltagarna hade olika 

utbildningsbakgrund till operationssjuksköterska. Hälften var legitimerade sjuksköterskor 

med vidareutbildning inom operationssjukvård medan några endast hade behörighet som 

operationssjuksköterska inom operationssjukvård och ett fåtal hade en akademisk examen i 

omvårdnad. 
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Datainsamling 

Studie I: Lämplig datainsamlingsmetod inom fenomenografi är, enligt Larsson (1986), 

intervjuer med tanke på syftet att undersöka hur någon uppfattar eller erfar sin omvärld.  

Datainsamlingen bestod av intervjuer med två öppna frågor utifrån två fokus: Vad har du för 

uppfattning av operationssjuksköterskans alternativt psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion 

och vad grundas dina uppfattningar  på? Under intervjuerna ställdes ”vad” och ”hur” frågor i 

syfte att fördjupa deras beskrivning av yrkesfunktionen. Varje intervju varade mellan 30 – 45 

minuter och inkluderade båda yrkesfunktionerna. Intervjuerna genomfördes efter 

överenskommelse i deltagarnas hem eller på arbetsplatsen. Intervjuerna spelades in digitalt 

och transkriberades. Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes två provintervjuer för att 

testa frågornas reliabilitet. Dessa intervjuer inkluderades inte i materialet. Datainsamlingen 

genomfördes under våren 2002. 

  
Studie II: Datainsamlingen startades med att ett informationsbrev skickades till 

verksamhetschefer inom olika operationsverksamheter med en förfrågan om tillstånd att 

intervjua kliniskt verksamma operationssjuksköterskor. Efter att de godkänt genomförandet 

av studien kontaktades avdelningschefer via epost eller telefon. I tillbakavändande mail 

bifogades namn på presumtiva deltagare. Författaren valde ut och kontaktade deltagare via 

mail, tid och plats bokades för intervjuer. Sammanlagt genomfördes 15 intervjuer som varade 

mellan 45 – 60 min och spelades in digitalt. Varje intervjutillfälle inleddes av intervjuaren 

med en allmän diskussion som inkluderade frågor om studiens genomförande. Innan intervjun 

fick deltagaren ta del av det skriftliga informationsbrevet och syftet med studien förklarades 

än en gång muntligt (Alexandersson, 1994). Kvale (2009) menar att det är viktig att 

deltagarna vet vad som efterfrågas och att deltagandet vilar på frivillig basis. Varje intervju 

inleddes med en introduktionsfråga: Vad är omvårdnad för dig som operationssjuksköterska? 

Följdfrågor: Vill du beskriva ytterligare vad du menar? Hur tänker du? Kan du utveckla mer 

ställdes under intervjun för att fördjupa uppfattningar av operationssjuksköterskans 

omvårdnad inom perioperativ vård. Dahlgren och Johansson (2010) anser att ställa följdfrågor 

till deltagarna ger rikligare beskrivningar av vad som studeras. Det kan ske både verbalt och 

icke verbalt genom att intervjuaren nickar och hummar för att visa att hon/han är intresserad 

och lyssnar på vad deltagarna har att förmedla. Datainsamlingen genomfördes mellan juni – 

september 2012.  
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Dataanalys  

Studie I: Enligt Alexandersson (1994) sker det första steget i samband med intervjutillfället, 

både utifrån vad som förmedlas och hur det förmedlas. Därefter transkriberades och 

genomlästes intervjuerna av författarna var för sig för att skapa ett helhetsintryck. I det andra 

steget diskuterades och reflekterades materialet mellan författarna. Olika uttalanden om hur 

deltagarna uppfattade operationssjuksköterskans yrkesfunktion söktes. I det tredje steget 

söktes likheter och skillnader i uppfattningar som markerades och diskuterades och bildade 

preliminära uppfattningar. De preliminära uppfattningarna togs i det fjärde steget ur sitt 

sammanhang och uppmärksamheten riktades på att särskilja kvalitativa uppfattningar i olika 

grupper. Likheter och skillnader bildade preliminära uppfattningar av 

operationssjuksköterskans och psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion.  I det femte steget 

fördes uppfattningar samman som visade kvalitativa likheter i beskrivningskategorier. 

Slutligen i det sjätte steget bildade uppfattningar av operationssjuksköterskans och 

psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion ett utfallsrum som bestod av tre 

beskrivningskategorier med tillhörande subkategorier som kvalitativt skiljdes åt. Resultatet 

om psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion inkluderas inte i denna forskning. 

Studie II: Analysen i denna studie genomfördes enligt Dahlgren och Fallsbergs (1991) sju 

steg. När alla intervjuer var genomförda och transkriberade av författaren (ACB) påbörjades 

analysen. 1) Familiarization - alla intervjuerna lästes ett flertal gånger av alla författarna 

(ACB, LL, BB, JN) med syftet att bekanta sig med texten. 2) Condensation - varje intervju 

lades in i ett analysschema och specifika utsagor av fenomenet vårdande inom perioperativ 

vård identifierades. Fokus var på VAD deltagarna fokuserade på och HUR fenomenet som 

visade sig beskrevs. De specifika utsagorna sammanfördes, granskades och diskuterades 

ytterligare av alla författarna. 3) Comparison – de olika utsagorna jämfördes för att finna 

likheter och skillnader i intervjumaterialet. 4) Grouping - liknande utsagor grupperades i 

uppfattningar. Olikheter och likheter jämfördes och möjliga kategorier testades genom att 

jämföra dem med intervjumaterialet. 5) Articulating – innebar att hitta likheterna mellan 

utsagorna i de olika kategorierna och diskutera hur stor variationen inom en kategori kan vara 

utan att en ny kategori skapas. 6) Labelling – beskrivningskategorierna namngavs genom att 

olika benämningar prövades för att fånga innebörden i de olika uppfattningarna av vårdande 

inom perioperativ vård. 7) Contrasting - beskrivningskategorierna jämfördes med varandra 

för att säkerställa varje beskrivningskategoris unika karaktär. Syftet var att varje 

beskrivningskategori skulle vara uttömmande och inte överlappande. De olika 
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uppfattningarna relaterades till varandra genom en abstrakt bakomliggande (övergripande) 

tanke ”Att följa patienten hela vägen”. Den övergripande kategorin med 

beskrivningskategorier, vardera innehållande två uppfattningar organiserades hierarkiskt och 

horisontalt i ett utfallsrum, vilket utgjorde studiens resultat (Uljens, 1989). Citat valdes från 

intervjumaterialet för att illustrera de olika kategorierna. Steg 4 -7 upprepades ett flertal 

gånger under analysen. 

 

Trovärdighet, tillämpbarhet, granskning och överensstämmelse 

Enligt Sandelowski (1986) är det värdefullt att styrka kvalitativa studier utifrån begreppen 

trovärdighet, tillämpbarhet, granskning och överensstämmelse. Trovärdighet i analysen kan 

öka när forskaren har erfarenhet inom kontexten och kan identifiera olika mönster, men det 

kan också vara en nackdel att vara väl förtrogen (se förförståelse sid 7). I delstudie I och II var 

medforskarna inte operationssjuksköterskor och endast en hade erfarenhet från perioperativ 

vård. Tillsammans lästes, diskuterades och granskades beskrivningskategorierna. 

Beskrivningskategoriernas innebörd har i båda studierna tydliggjorts genom citat från 

intervjumaterialet, vilket ytterligare stärker studiernas trovärdighet. Det gör det möjligt att 

följa forskarens ställningstaganden och värdera rimligheten (Alexandersson, 1994). Studiens 

tillämpbarhet undersöktes genom att medbedömare granskade om studiens resultat var 

relevant, detta för att säkerställa att inte resultatet baserades på författarens förförståelse. I 

studie I presenterades resultatet för verksamma sjuksköterskor utan 

specialistsjuksköterskeutbildning inom operationssjukvård och i delstudie II för kliniskt 

verksamma operationssjuksköterskor. Vid båda tillfällena bekräftade deltagarna att studiernas 

resultat överensstämde med deras uppfattningar av att vårda inom operationssjukvård och 

perioperativ vård. Att resultatet är tillämpbart har, enligt Sandelowski (1986), betydelse för 

den grupp som valts att undersökas. Under pågående forskning har forskningsprocessen 

kontinuerligt granskats av författaren och handledarna i studie I och II. Samma öppna frågor, 

med fördjupande följdfrågor, ställdes till alla deltagare för att fånga olika uppfattningar av 

fenomenet. Varje steg i dataanalysen har tydligt beskrivits.  En jämförelse av resultaten i 

studie I och II har visat en överensstämmelse med andra motsvarande studier inom området, 

att operationssjuksköterskans vårdande uppfattas som otydligt inom operationssjukvård och 

perioperativ vård. I studie II framkom dock ny kunskap om vårdande inom operationssjukvård 
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och perioperativ vård. Under analysprocessen strävade författaren och handledarna efter att 

vara medvetna om sin förförståelse inom området. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Allmänna forskningsetiska regler har beaktats i studie I enligt etiska riktlinjer för 

omvårdnadforskning i Norden (Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN), 13/03/15) och i 

studie II utifrån Helsingforsdeklarationen (2013). Deltagarna gavs både muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte och genomförande samt att deltagande var frivilligt med rätt att 

avbryta medverkan utan att ange skäl. Citat i studien presenterades så att ingen av deltagarna 

riskerade att identifieras. Materialet har behandlats konfidentiellt, vilket innebär att endast 

forskarna har haft tillgång till materialet. Varken i studie I eller II hade deltagarna någon 

beroendeställning till forskarna. I studie I gjordes en etisk ansökan, men beslut togs av 

handledare att inget etiskt godkännande krävdes eftersom inga patienter skulle intervjuas. 

Datainsamlingen genomfördes 2002 och krav på informerat samtycke kom i samband med 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Innan studien 

påbörjades inhämtades godkännande för genomförandet från respektive verksamhetschef. 

Studie II är granskad av en forskningsetisk kommitté vid Karlstads universitet: dnr 

C2012/306. En blankett om informerat samtycke sammanställdes utifrån riktlinjer från den 

forskningsetiska kommittén. Verksamhetsansvarig chef inom berörda operationsverksamheter 

gav tillstånd till att genomföra studien och intervjuer på deltagarnas arbetstid i ett rum avskilt 

från operationsverksamheten. Intervjun inleddes med en förklaring av syftet med studien och 

deltagarna bekräftade sitt informerade samtycke genom att underteckna en blankett som sedan 

dokumenterades (SFS 2003:460). Allt material från delstudie I och II har hanterats enligt 

”Bevarande och gallringsplan för forskningsmaterial” vid Karlstads universitet (Karlstad 

universitet, 2002) 
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Del 3 

RESULTAT 

Sammanvägning av studiernas resultat 
 

I föreliggande avsnitt presenteras resultaten från de två studierna I och II i förhållande till hur 

operationssjuksköterskan är kontinuiteten i patientens vård och blir därmed ansvarig i 

operationsteamet. Operationssjuksköterskans vårdande inom operationssjukvård och 

perioperativa vård blir synlig genom olika vårdhandlingar och vårdaktiviteter. 

  

Operationssjuksköterskan är kontinuiteten i patientens vård 

I studie II beskrevs att operationssjuksköterskans preoperativa planering började när hon/han 

fick vetskap om vilken patient som hon/han skulle vårda under operationen. Det kunde starta 

samma morgon men också dagen innan om det var en ovanlig förekommande eller 

komplicerad operation. För att säkerställa kontinuiteten i patientens vård ville 

operationssjuksköterskorna lära känna patienten preoperativt genom att inhämta kunskaper 

om patientens bakgrund och orsak till operationen utifrån patientens journalhandlingar. 

Viktiga aspekter att beakta i planeringen var om patienten var smittförande, överviktig, hade 

allergier eller någon pågående medicinsk behandling med risk för ökad blödning eller 

hudskörhet. Några av deltagarna prioriterade tid för ett kort möte med patienten för att få en 

bekräftelse på att deras planering inför operationen överensstämde med patientens behov och 

önskemål. Detta moment utfördes inte rutinmässigt av alla operationssjuksköterskor, utan 

berodde på yrkeserfarenhet och personlighet. En deltagare berättade: Jag tycker att man ska 

prata med patienten och våga mötet.  

Deltagarna i studie I uppfattade att operationssjuksköterskan endast var delaktig i en del av 

patientens vårdprocess och hade få möjligheter att lära känna personen som de vårdade. 

Yrkesfunktionen beskrevs som osjälvständig och att operationssjuksköterskan var i 

beroendeställning till läkaren. Den var svår att få inblick i för andra yrkeskategorier eftersom 

operationssjuksköterskan ej var delaktig i patientens hela vårdprocess.  Deltagarna uppfattade 

att operationssjuksköterskan endast var närvarande under patientens operation som läkarens 

assistent. En deltagare beskrev: Sen så har jag ju sett vad hon gör, att hon står större delen av 

tiden och räcker verktyg. Hela tiden får de anpassa sig efter kirurgen.  
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I studie II efterfrågade operationssjuksköterskor mer tid till att träffa patienten pre- och 

postoperativt. De önskade att få följa patienten under hela vårdprocessen, från tiden när de 

anlände till operationsavdelningen till överlämnande och rapportering till postoperativa 

avdelningen, samt ha möjlighet att utvärdera genomförd vård. Operationssjuksköterskorna 

ansåg att deras kunskaper kunde bidra till bättre förståelse i den postoperativa våden för 

patientens problem och behov, men upplevde att kunskapen inte togs på allvar och att 

okunskap rådde om operationssjuksköterskans vårdande av patienten. Alla deltagare hade 

viljan att göra gott och få utökad tid för patienten. Flertalet önskade få möjlighet att 

genomföra perioperativa samtal, framför allt med oroliga patienter, och få följa dem hela 

vägen. En deltagare uttryckte: Då fick jag möjlighet att följa patienten hela vägen och 

patienten hade tillfälle att fråga mig om det var något speciellt han funderade på. Det måste 

vara guld värt. 

Operationssjuksköterskans ansvar i operationsteamet 

Operationssjuksköterskan uppfattades i studie I som ansvarsfull och en ordningsman med 

specifika kunskaper som hade en egen planering för patientens vård. 

Operationssjuksköterskan beskrevs också som väl förberedd samt med ett övergripande 

ansvar för hygien och sterilitet perioperativt. Operationssjuksköterskan ansvarade för att 

hygieniska regler efterföljdes på operationssalen och att steriliteten bevarades i 

operationsområdet (I, II). En anledning var att inte riskera att patienten utsattes för 

postoperativa infektioner.  De värnade om patientens säkerhet och en deltagare uttryckte: 

ansvaret för steriliteten ligger ju på mig och det gäller att ha full kontroll hela tiden.  

Det framkom att operationssjuksköterskan har specifika kunskaper i topografisk anatomi, 

operationsmetodik och medicinsk teknik. Att planera och förbereda sterilt material, samt 

funktionskontrollera all medicintekniskt utrustning preoperativt som krävs för den aktuella 

operationen, är utifrån operationssjuksköterskans perspektiv omvårdnad fastän inte patienten 

är närvarande.  Operationssjuksköterskan beskrevs som den som håller ordning på instrument 

och allt framtaget material, har handlingsberedskap inför det oförutsedda och ska ”ligga steget 

före” läkaren under operation (I och II). En deltagare berättade: Det är väl bara 

operationssjuksköterskor som har den kunskapen om hur det ska dukas upp och i vilken 

ordning, det är de väl ensamma om.  

I yrkesansvaret ingår att kontrollera allt framtaget material och säkerställa att inget 

kvarlämnas i patienten (I och II). En säkerhetsaspekt var att kontrollera att rätt sida var 
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markerad vid operationer av parigt organ (II). Operationsteamet har ett gemensamt ansvar för 

patientens positionering på operationsbordet, men operationssjuksköterskan (II) bekräftar 

alltid valet av rätt operationsbord och tillbehör samt patientens positionering på 

operationsbordet preoperativt för att förhindra konsekvenser intraoperativt. En annan 

deltagare berättade: Det yttersta ansvaret ligger på mig för när patienten är sterilklädd måste 

jag kunna svara doktorn hur patienten ligger. Intraoperativt samordnade och effektiviserade 

operationssjuksköterskan arbetet i operationsteamet för att förhindra onödiga väntetider för 

patienten. Operationssjuksköterskan uppfattades vara den drivande kraften i operationsteamet, 

den som hade full kontroll under hela operationen (I). En deltagare beskrev: Det är ingen bra 

omvårdnad om det går för sakta och kan leda till att den sista patienten stryks. 

Operationssjuksköterskans vårdande inom perioperativ vård 

I studie I framkom att operationssjuksköterskan uppfattades som en fragmenterad vårdare (I) 

som inte följde vårdprocessen, inte hade riktiga möten och därmed ingen möjlighet att skapa 

en vårdrelation med patienten, utan reducerade patienten till ett objekt. I studie II framkom en 

vilja hos deltagarna att följa patienten hela vägen och kunna ta egna initiativ för att skapa sig 

en bild av människan/personen som de skulle vårda under operationen. I berättelserna 

framkom olika vårdhandlingar som att bry sig om, att skydda, och att bevara patientens 

värdighet.  

Att bry sig om 

Operationssjuksköterskan visade i studie II att hon/han brydde sig om patienten genom att ge 

sig tillkänna och möta patienten ansikte mot ansikte. Ansiktsuttrycket, och framförallt 

ögonen, bjuder in patienten i ögonblicket och operationssjuksköterskan blir ansvarig för 

patienten samtidigt som en gemenskap skapas mellan operationssjuksköterskan och patienten. 

En deltagare beskrev: Att se och bekräfta, att man är närvarande för varandra och att de 

känner att man vill göra det bästa för dem. En önskan bland deltagarna var att alla vårdare 

skulle ha denna förmåga och de menade att det krävdes mod för att möta patienten i en utsatt 

situation. I detta sammanhang innebar mod att lyssna till och visa en annan människa 

omtanke. Det innebar att de kunde ”läsa av” om patienten ville ha en vårdrelation, mer 

information eller enbart bekräfta sin närvaro och sedan hålla sig i bakgrunden. En annan 

deltagares beskrivning löd: Man kan förmedla mycket med kroppsspråk och ögonkontakt, en 

känsla man önskar att alla hade. Om patienten var orolig preoperativt så förmedlades det till 

övriga teamet och operationssjuksköterskan blev kontinuiteten i patientens vård och hade en 
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vilja att bry sig om och att följa patienten hela vägen. Deltagarna skapade förutsättningar för 

att tillmötesgå patientens behov av att kunna slappna av i en högteknologisk miljö. 

Kontinuerlig information gavs om pågående aktiviteter i operationssalen innan patienten 

sövdes och om operationen genomfördes i lokal anestesi blev patienten inbjuden i pågående 

samtal av operationssjuksköterskan. Planering av patientens vård utgick från deltagarnas egna 

föreställningar om vad god vård var och flertal av deltagarna ansåg: Att man behandlade 

patienten som man själv skulle vilja bli behandlad. 

Att skydda patienten 

Operationssjuksköterskan anser sig vara patientens beskyddare, vilket innebär att ”hålla ett 

vakande öga” på patientens kropp när hon/han inte längre kan kontrollera den. I detta 

ögonblick blir operationssjuksköterskan patientens röst till övriga operationsteamet. En del av 

informationen som inhämtades från mötet med patienten bevarades i förtroende av 

operationssjuksköterskan. Patientens behov av lugn och ro tillgodosågs genom att förhindra 

att patienten utsattes för störande ljud. En deltagare uttryckte: om det är höga ljud så får 

patienten välja om hon/han vill ha radio eller hörlurar, det hjälper henne/honom att tänka på 

någonting annat.  

Operationssjuksköterskan skyddade patientens kropp från att utsättas för tryck- och 

perioperativa nervskador genom att kontinuerligt kontrollera den och de poängterade även 

vikten av att se hela människan under sterildraperingen. En del operationer krävde att 

patienten positionerades i ett extremt läge, operationssjuksköterskan skyddade då patientens 

kropp genom att vaka över att tiden begränsades och därmed risken för att patienten skulle 

utsättas för en vårdskada. De tog initiativ till att ge patienten massage under pågående 

operation och avbröt långvariga operationer för gymnastik, samt var observanta på att inte 

patienten utsattes för tryck från någon i operationsteamet eller att tunga instrument placerades 

på patientens kropp. En deltagare beskrev: Att ingen står och trycker på patienten, när 

patienten ligger i benstöd, så höjer och sänker vi benstödet en gång i timmen. Man har ju full 

kontroll hela tiden.  

Patientens kroppstemperatur övervakades kontinuerligt för att skydda patienten mot 

nedkylning. Patienten utrustades med varmt täcke och kläder samt att operationsområdet 

täcktes med varma fuktiga dukar, vilket gjordes av ren omtanke om patienten enligt 

deltagarna. Patienten skyddades från att utsättas för postoperativa infektioner genom att 
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steriliteten bevarades och åtgärder vidtogs när material, instrument eller någon i 

operationsteamet blivit osteril.  De förhindrade smittspridning genom att kontrollera 

genomströmning av personal på operationssalen och handledde assistenter och studenter i hur 

aseptiken bevarades. En deltagare uttryckte: Steriliteten ligger ju på mig, inte bara att du ska 

vara med i såret utan ha full kontroll på vad andra gör så att de inte osteriliserar. 

Att bevara patientens värdighet 

Operationssjuksköterskan har ett etiskt ansvar som omfattar att se, att vara där, att vittna och 

således bli ansvarig för vad som sker i operationssalen. I ansvaret ligger att förhindra 

oprofessionellt uppträdande och uppmärksamma vederbörande efteråt på att beteendet var 

olämpligt. En deltagare uttryckte: Det upplevs inte som en trygghet om tre stycken svamlar på 

runt omkring dig och pratar om olika saker, då gör jag ett tecken att nu dämpar vi oss. 

Värdighet visar sig i operationssjuksköterskans tänkande och handlingar. 

Operationssjuksköterskorna ansåg att de var mer intima med patientens kropp eftersom de var 

delaktiga i operationssåret, till skillnad från att enbart ha tillgång till patientens huvud och 

armar. Under vissa operationer krävs att patientens intima delar blottas. 

Operationssjuksköterskan övervakade att de enbart blottades när kirurgen behövde tillgång till 

operationsområdet och förhindrade att patientens kropp onödigt blottades inför övriga 

operationsteamet. Det är en utmaning för operationssjuksköterskan att beskydda patienten 

från att inte behöva bli blottad i sin nakenhet. En deltagare uttryckte: Vi har dem inte 

liggandes nakna om vi inte behöver utan bara när vi behöver åtkomlighet, annars är det 

viktigt att skyla patienten. Flertalet av deltagarna påtalade vikten av en etisk hållning oavsett 

om patienten var vaken eller sövd och att patientens värdighet upprätthålls i samband med 

perioperativ vård.  
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Del 4 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Avhandlingens övergripande syfte var att beskriva uppfattningar av operationssjuksköterskans 

vårdande av patienten inom operationssjukvård och perioperativ vård. Studiernas (I och II) 

syften var att dels beskriva sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters uppfattningar av 

operationssjuksköterskans yrkesfunktion och dels hur operationssjuksköterskor uppfattade 

vårdandet inom perioperativ vård. Forskningen har genomförts med en fenomenografisk 

metod i avsikt att söka efter uppfattningar av operationssjuksköterskans yrkesfunktion och 

vårdande inom operationssjukvård utifrån ett brett och variationsrikt material. I studie I 

framkom att operationssjuksköterskans vårdande delvis var otydligt. Yrkesfunktionen har 

fram tills idag påverkats av den medicintekniska utvecklingen och en stor efterfrågan på 

operationssjuksköterskor. Operationssjuksköterskor i studie II anser sig däremot ha ett stort 

ansvar för patientens vård intraoperativt och skaffar kunskaper om patienten preoperativt för 

att kunna tillgodose patientens behov av vård. Perioperativ vård influeras idag av ett 

produktionstänkande som delvis hindrar operationssjuksköterskor från att vara delaktiga i 

patientens pre- och postoperativa vård. Trots detta strävar de efter att kunna möta och samtala 

med patienten. Det finns en uttalad önskan om att få följa patienten hela vägen genom den 

perioperativa vårdprocessen. I studie II framkom att operationssjuksköterskans vårdande 

karakteriseras av en etisk vilja att tillgodose patientens individuella behov av vård och viljan 

att göra gott för patienten. 

Resultatet i studie I visade att operationssjuksköterskan uppfattades vara osjälvständig i sin 

yrkesfunktion och hade liten patientkontakt med begränsad möjlighet att utveckla en 

vårdrelation med patienten. Uppfattningarna baserades på deltagarnas upplevelser av 

fältstudier inom perioperativ vård under grundutbildningen till sjuksköterska. Enligt Sampson 

(2006) och Callaghan (2011) saknade studenter kunskaper om operationssjuksköterskans 

yrkesfunktion och kunde därför inte reflektera över vad de upplevde under sina fältstudier. 

Vikten av kliniska studier inom perioperativ vård poängterades för studenter i 

grundutbildningen till sjuksköterska för att de ska kunna skaffa sig en ökad förståelse för 

patienters upplevelser i samband med operation. I McGarveys (2004) studie framkom att 

intresset för operationssjuksköterskans yrkesfunktion hade väckts under kliniska studier i 
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grundutbildningen till sjuksköterska inom perioperativ vård. En ständig efterfrågan på 

operationssjuksköterskor råder och Socialstyrelsen (2013) visade att medelåldern bland 

verksamma operationssjuksköterskor är hög och olika insatser behövs för rekrytering inom 

området. Denna studies resultat kan tydliggöra operationssjuksköterskans vårdande inom 

operationssjukvård och perioperativ vård och förhoppningsvis öka intresset hos verksamma 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att i framtiden välja den som en alternativ 

specialistutbildning.   

Den tekniska utvecklingen inom medicin har avancerat inom området och idag genomförs 

operationer med assisterande robotteknik och det riskerar att operationssjuksköterskans 

vårdande blir otydligare (Rothrock & McEwen, 2011). Internationellt är ODP vanligt 

förekommande som ”the scrub nurse” och diskussioner pågår bland arbetsgivare om 

specialistutbildade operationssjuksköterskor behövs inom perioperativ vård (Bull & 

FitzGerald, 2006; Nelson, 2007; Richardson-Tench, 2008). Att kunna kombinera 

medicintekniska färdigheter med omvårdnad är en självklarhet för operationssjuksköterskor. 

Dåvoy (2012) framhöll att teknik och omvårdnad går hand i hand inom perioperativ vård, men 

Bull och FitzGerald (2006) betonade att det är svårt för andra yrkeskategorier inom hälso- och 

sjukvård att förstå vad operationssjuksköterskan egentligen gör. Nightingale (1989) hävdade 

att det inte ska råda någon åtskillnad eller konkurrens mellan omvårdnad och medicin. 

Problemet är att operationssjuksköterskans vårdande inom operationssjukvård inte är tydligt 

för andra yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvård. Det framkom också att 

operationssjuksköterskor hade svårigheter att beskriva vad omvårdnad var och relaterade ofta 

till kunskap inom medicinsk teknik. Deltagarna i studie II ansåg att deras huvudsakliga 

vårdarbete var att assistera kirurgen men också att ha ansvar för patientens intraoperativa 

vård. De höll ett vakande öga på patienten under hela operationen och menade att det var 

omvårdnad utifrån operationssjuksköterskans perspektiv. Enligt Barnard och Sandelowski 

(2001) och Bull och Fitzegerald (2006) är det kombinationen av medicinteknisk kompetens 

och omvårdnad, som är specifikt för operationssjuksköterskans vårdande, men att 

omvårdnaden behöver lyftas fram.  

I studie II framkom att operationssjuksköterskors möjligheter att möta och samtala med 

patienten påverkades av den rådande vårdkulturen inom perioperativ vård, en vårdkultur som 

influeras av ett produktionstänkande (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008; Lindwall & von 

Post, 2008b). Vårdkultur är ett begrepp som enligt Eriksson (1987) baseras på traditioner, 
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ritualer och grundläggande värderingar som kännetecknas av ett ethos som bidrar till 

vårdarnas etiska hållning. Lindwall och von Post (2008b) menade att hinder, som tidsbrist och 

krav på produktion, uppfattades inte vara i linje med etiska värderingar samt att rådande 

traditioner medförde, enligt Rytterström (2011), att deltagarna anpassade sig till 

omständigheterna.  

Deltagarna i studie I uppfattade att operationssjuksköterskan enbart var delaktig i patientens 

vård under operationen medan deltagarna i studie II beskrev hur de försökte att samtala med 

dagkirurgiska patienter och den första patienten på operationsprogrammet.  

Operationssjuksköterskor i studie II efterfrågade mer tid för patienten pre- och postoperativt. 

De ville lära känna personen/människan som de skulle vårda under operationen för att 

förhindra att patienten blev en diagnos/objekt där något skulle repareras. Lindwall (2004) 

menar att människan är till sin natur unik där kropp, själ och ande går i varandra utan att 

skiljas åt. Att bevara människan som en sammanhållen enhet påverkar hur patienten erfar 

hälsa och lidande.  

Deltagarna i studie II önskade medverka vid överrapportering till postoperativa avdelningen, 

vilket inte utfördes rutinmässigt. I de fall operationssjuksköterskan medverkade kände de att 

deras kunskap inte togs på allvar och inte tillvaratogs i patientens postoperativa vård. Enligt 

deltagarna fanns önskemål om att samarbeta med sjuksköterskor på postoperativa avdelningen 

och erbjuda fältstudier inom operationssjukvård. Detta för att öka förståelsen för varandras 

specialområden med syfte att säkra patientens vård. Internationellt finns inte denna 

uppdelning utan perioperativa sjuksköterskor roterar och ansvarar för patientens pre-, intra 

och postoperativa vård (Rothrock & McEwen, 2011).  

Operationssjuksköterskans dokumentation av patientens genomförda vård framkommer inte 

tydligt i patientens journal. McGarvey (2004) och Tiusanen (2010) visade på brister i 

operationssjuksköterskans dokumentation eftersom de dokumenterade ungefär likadant för 

alla patienter. Enligt Bull och Fitzegerald (2004) fokuserades det huvudsakligen på anestesi 

och operationens genomförande snarare än omvårdnad av patienten. 

Operationssjuksköterskan, likväl som andra yrkesprofessioner, har skyldighet enligt 

patientdatalagen (SFS 2008:355) att för varje patient och vid varje kontakt, dokumentera det 

som gäller vård, undersökning och behandling. För att garantera patientens säkerhet bör 

information föras till journalen så snart det kan antas att en annan vårdare behöver tillgång till 
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informationen. Operationssjuksköterskans omvårdnad av patienten framkom, enligt 

deltagarna i studie II, varken skriftligt eller muntligt.  

Deltagarna menade i studie I att implementering av den perioperativa dialogen skulle öka 

operationssjuksköterskans möjlighet att skapa en vårdrelation med patienten. I studie II 

uttrycktes en vilja att genomföra perioperativa samtal och en deltagare ansåg ”att det skulle 

vara guld värt, framför allt med oroliga och stressade patienter. Patienter som skall genomgå 

en operation kan uppleva osäkerhet, förlust av identitet och kontroll, vilket kan leda till 

lidande, beroende på operationssjuksköterskans vårdande (Eriksson, 2001). Genom att arbeta 

enligt en ideal arbetsmodell, ”den perioperativa dialogen”, har det visat sig att kontinuitet kan 

hjälpa patienten att återfå kontroll över situationen (Lindwall & von Post, 2008a). Deltagarna 

i studie II ville vara kontinuiteten i patientens vård och det skulle kunna vara möjligt genom 

att arbeta enligt den perioperativa dialogen som innefattar patientens vårdprocess, vilket 

uppfyller kraven på god vård (SFS 1982:763), samt vidta åtgärder för att förhindra att 

patienter drabbas av en vårdskada (SFS 2010:659).  

Försök har gjorts att implementera idealmodellen ”den perioperativa dialogen”, men olika 

organisatoriska hinder som tid- och personalbrist har medverkat till att den inte har 

implementerats inom perioperativ vård (von Post, Frid, Kelvered, & Madsen, 2005). 

McGarvey (2004) styrkte ovanstående påstående och beskrev att även läkarens kontroll och 

låg motivation påverkade att operationssjuksköterskor inte genomförde perioperativa samtal, 

utan enbart vårdade patienten intraoperativt. Däremot visade Hansson och Söderhamn (2004) 

att de flesta operationssjuksköterskor hade en positiv attityd till att genomföra perioperativa 

samtal, men signifikanta skillnader framkom i attityder relaterat till ålder, kön, utbildning, 

yrkesprofession och mellan dag- och nattjänstgöring. Samma resultat framkom också i studie 

II där erfarna operationssjuksköterskor hade förhoppning om att nyutexaminerade 

operationssjuksköterskor skulle vara drivande att implementera den ideala arbetsmodellen. En 

modifierad modell av perioperativ vård utformades av Falk-Brynhildsen och Nilsson (2009) 

där operationssjuksköterskor genomförde uppföljande postoperativa besök med patienter som 

genomgått thoraxkirurgiska operationer. Resultatet visade att operationssjuksköterskor 

upplevde att de skapade en vårdrelation genom att bemöta patientens behov av information 

postoperativt. Detta är en del av den perioperativa vårdprocessen och kan inte jämställas med 

den kontinuitet som skapas pre-, intra- och postoperativt (Lindwall & von Post, 2009).  För att 

en vårdrelation skall uppstå krävs ett möte med patienten som inte enbart handlar om att lösa 
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problem utan om att vara närvarande och engagerad i mötet (Schuster, 2006). von Post, Frid, 

Kelvered & Madsen (2005) påvisade i sin studie att användandet av idealmodellen ökade 

möjligheten till patientkontakt och ledde till bättre samarbete samt ökad kompetens i 

operationsteamet. Trots flera interventionsstudier med implementering av den perioperativa 

dialogen (Lindberg, 2013; Rudolfsson, 2007), och en vilja hos operationssjuksköterskor i 

studie II att kunna följa patienten hela vägen, så hindras de i organisationen från att uppfylla 

kravet på kontinuitet i patientens vård (SFS 1982:763). Rytterström (2011) menar att varje 

vårdkultur har sina egna värderingar, där starka personligheter sätter sin prägel. Försök att 

införa ett vårdprocesstänkande har även gjorts internationellt, men kliniska 

operationssjuksköterskor fortsätter att enbart vårda patienten intraoperativt (AORN Statement 

Committee, 2011)  

Operationssjuksköterskor i studie II ansåg att de, genom specifika kunskaper i hygien, 

topografisk anatomi och operationsmetodik, hade ett övergripande ansvar för patientens vård 

intraoperativt och beskrev det som ”att hålla ett vakande öga”, vilket också bekräftades av 

deltagarna i studie I. Riley och Manias (2002) använde filosofen Foucaults begrepp makt, 

disciplin och subjektivitet för att beskriva operationssjuksköterskans yrkesfunktion och 

menade att genom specifika kunskaper kan de profilera sig gentemot andra yrkeskategorier 

inom hälso- och sjukvård. Operationssjuksköterskor inhämtar information från sekundärkällor 

och patienten samt utifrån  kirurgens krav och önskemål inför  patientens förberedelser 

preoperativt.  De har också en uppfattning om olika operationers tidsåtgång och full kontroll 

över operationssalen och operationsområdet intraoperativt (Riley & Manias, 2006a; Riley & 

Manias, 2006b). I studie II framkom att operationssjuksköterskor, utifrån specifika kunskaper, 

samordnar arbetet i operationsteamet för att förhindra onödig väntetid för efterkommande 

patienter och genom att se till att rätt saker görs vid rätt tillfälle (Arakelian, Gunningberg, & 

Larsson, 2011). Bull och FitzGerald (2004) beskrev att operationssjuksköterskor försöker att 

finna en balans mellan bytestid och ”knivtid” och att de oftast är bättre på att bedöma tiden för 

olika arbetsuppgifter där också patientens behov av vård beaktas. I studie I framkom att 

operationssjuksköterskan var den drivande kraften intraoperativt och i studie II påvisades att 

effektivitet var omvårdnad utifrån operationssjuksköterskans perspektiv. Deltagarna i studie I 

och II uppfattade att operationssjuksköterskan var noggrann och höll ordning på allt material 

för att kunna ”ligga steget före” samt genomförde kontrollräkning för att inget material skulle 

kvarlämnas i patienten. Att utföra kontrollräkning ingår i operationssjuksköterskans 

yrkesansvar (SFS 2010:659; SOSFS 2011:9). Björn och Boström (2008) och Mitchell (2011) 
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menade att ha kontroll över situationen och att vara situationsmedveten var viktiga aspekter i 

patientens omvårdnad. Martinsen (2012) ansåg att ha förmågan att kunna ligga steget före 

innebär att operationssjuksköterskan har ett tankesätt som grundas på kunskaper och 

koncenterat arbete. Det startar en tankeverksamhet och hon/han ser situationen utifrån en ny 

synvinkel och handlar intuitivt för patientens bästa. Operationssjuksköterskor i studie II ansåg 

att de, utifrån specifika kunskaper, var ytterst ansvariga för patientens positionering på 

operationsbordet. Preoperativt försäkrade de att rätt bord och tillbehör var förberett och 

bekräftade patientens positionering innan förberedelser påbörjades. Allt för att förhindra 

konsekvenser intraoperativt och förebygga tryck- och perioperativa nervskador (SFS 

2010:659). Enligt Siefert (2000) och McGarvey (2004) bör operationssjuksköterskor profilera 

sig och betona skillnaden i kompetensen från andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård.   

Operationssjuksköterskor i studie I uppfattades som fragmenterade vårdare som inte var 

delaktiga i patientens perioperativa vårdprocess, utan endast närvarande intraoperativt när 

patienten var sederad eller sövd. Det uppfattades därför vara en svårighet för dem att skapa en 

vårdrelation med patienten. Deltagarna i studie II uppfattade betydelsen av kontinuitet och 

viljan att göra gott genom olika vårdhandlingar som: att bry sig om, att skydda och bevara 

patientens värdighet. Operationssjuksköterskan planerade och genomförde olika 

vårdhandlingarna utan att ha möjlighet att postoperativt utvärdera om patienten upplevde 

hälsa och välbehag. 

Att bli bemött med respekt är vad en lidande människa önskar i en svår situation, vilket en 

operation kan innebära genom att patienten förlorar kontrollen över sin kropp och möter 

okända ansikten i en högteknologisk miljö. Operationssjuksköterskor i studie II gav sig till 

känna genom att möta patienten ansikte mot ansikte och i det ögonblicket skapades en 

gemenskap. Enligt Lèvinas (1988) är det genom att se den andres ansikte som jag blir 

ansvarig att finnas till för den andre. Karlsson (2013) menade att bry sig om omfattade att se 

och tänka på den andre och berör något av det personliga engagemanget hos någon. 

Deltagarna beskrev hur de kunde ”läsa av” om patienten var orolig och bekräftade sin 

närvaro, men höll sig sedan i bakgrunden. Operationssjuksköterskan är närvarande i 

ögonblicket och samtidigt uppmärksam på vad patienten vill förmedla med sitt kroppsspråk 

men Martinsen (2012) menar att vi aldrig fullt ut kan förstå en annan människa utan i en 

relation är det alltid något som blir främmande för oss. Benner (2002) framhöll att det krävs 

erfarenhet för att kunna ”läsa av” patienten, något som nyutexaminerade sjuksköterskor 
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saknar. Deltagarna i studie II önskade att alla hade förmåga och mod att möta patienten 

preoperativt men erfarenhet och personlighet beskrevs som avgörande för om ett möte 

prioriterades. En deltagare ansåg att alla inte var ”lagda åt det hållet”. Att inte bry sig om är 

när vården baseras på rutiner och regler och vårdandet blir rutinmässigt och patienten blir ett 

objekt. Däremot att inge mod är att bry sig om genom att lyssna till och visa en annan 

människa omtanke (Karlsson, 2013). Operationssjuksköterskorna i studie II tillgodosåg 

patientens grundläggande behov (Henderson, 1997; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) av att 

kunna slappna av i en högteknologisk miljö genom att informera om pågående aktiviteter på 

operationssalen och  om operationen genomfördes i lokal anestesi blev patienten inbjuden i 

pågående samtal. Enligt Karlsson (2013) innebär att bry sig om även att ta hänsyn till 

patienten. Operationssjuksköterskor planerade patientens vård utifrån föreställning om vad 

som var god vård. Martinsen (2012) skriver att använda fantasin och tänka sig in i en annan 

människas situation är ”den gyllene regeln”. 

Operationssjuksköterskan ansåg sig vara patientens beskyddare och skyddade patientens 

kropp intraoperativt genom ”att hålla ett vakande öga” när patienten inte längre hade kontroll 

över sin kropp. Den information som deltagarna inhämtat preoperativt om och från mötet med 

patienten bevarades i förtroende. Patienten erbjöds hörlurar med musik för att skyddas från 

störande ljud under operationen. Deltagarna poängterade även betydelsen av att vara 

medveten om att se hela människan under sterildraperingen och genom kontinuerliga 

kontroller skydda patientens kropp från tryck- och perioperativa nervskador. I samband med 

tidskrävande operationer gav de patienten massage och avbröt operationen för gymnastik. De 

påtalade om någon i operationsteamtet utsatte patienten för tryck eller placerade tunga 

föremål på patienten. Kelvered et al., (2012) framhöll att operationssjuksköterskan har ansvar 

i samband med patientens positionering, som skall utföras på ett värdigt sätt och i samråd med 

patienten.  Operationssjuksköterskan planerade den preoperativa huddesinfektionen med 

avsikt att skydda patienten mot nedkylning. Olika hjälpmedel användes för att upprätthålla 

patientens kroppstemperatur och speciell hänsyn togs vid operationer av äldre och barn, därför 

att hypotermi leder till längre återhämtning efter operation (Vårdhandboken, 2013). De höll 

även ”ett vakande öga” över steriliteten i operationsområdet, som enligt Riley (2002) var 

operationssjuksköterskans unika kunskap, och genomströmningen av personal på 

operationssalen, som enligt Andersson (2012) ökar risken för postoperativa infektioner.  
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Operationssjuksköterskor beskrev i studie II hur de bevarade patientens värdighet genom att 

förhindra oprofessionellt uppträdande inför patienten och även nedsättande kommentarer om 

patienten under anestesi. Operationssjuksköterskan är närvarande, ser och blir vittne till hur 

patientens värdighet kränks och då uppstår enligt Lindwall och von Post (2013) en 

värdekonflikt genom att hon/han har ett etiskt ansvar för patienten. Enligt Baillie (2009) är det 

en plikt att återställa patientens värdighet genom att uppmärksamma kollegor, oavsett status, 

på deras uppträdande och även vid behov skriva en avvikelse (SFS 2010:659). Under vissa 

operationer krävs att patientens intima delar blottas för övriga operationsteamet och 

deltagarna i studie II tog ansvar för att patienten endast blottades när det behövdes 

åtkomlighet till operationsområdet. Patientens värdighet bevaras genom att värna om 

patientens integritet och undvika att patienten exponeras inför okända personer, såvida inte 

patienten redan innan har gett sitt tillstånd (Baillie, 2009). Deltagarna i studie II påtalade 

vikten av en etisk hållning som överensstämmer med ICN (2013), oavsett om patienten var 

vaken eller under anestesi. 

 

Kritisk granskning 

En avhandlings tillgänglighet för kritisk granskning har sin grund i förbindelse mellan teori 

och forskningsfråga och en medvetenhet om såväl perspektiv som förförståelse. Det har 

riktats kritik mot kvalitativ forskning om en annan forskare som följt samma metod kommit 

fram till samma resultat. Enligt Marton (1994) kan något som upptäckts inte upptäckas av 

någon annan på samma vis. Inom kvalitativ forskning är fokus på att förstå eller fördjupa 

kunskapen om ett fenomen, inte att generalisera resultat. Giltighet i kvalitativa studiers 

resultat bör, enligt Larsson (1986), granskas utifrån följande kriterier: heuristiska värdet, 

empirisk förankring, konsistens- och pragmatiska kriteriet.  

 

Det heuristiska värdet avser att en kvalitativ studie skall tillföra ny kunskap och resultera i ett 

nytt sätt att se på verkligheten. En företeelse har kunnat relateras till ett sammanhang som gör 

något osynligt synligt. Den kunskap som framkommer i studie I är att 

operationssjuksköterskan uppfattas som en fragmenterad vårdare och är beroende av läkaren i 

sin yrkesfunktion. I studie II framkom att operationssjuksköterskan skaffade kunskaper om 

patienten och från patienten, och ville följa patienten hela vägen och vara kontinuiteten i 
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patientens vård. Operationssjuksköterskans vårdande fick en ny innebörd genom 

vårdhandlingarna: att bry sig om, att skydda och att bevara patientens värdighet.  

 

Empirisk förankring innebär en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. Deltagarna 

i studie I och II var strategiskt utvalda för att tillföra studierna ett brett och variationsrikt 

material. De hade spridning i kön, ålder, yrkeserfarenhet, och var verksamma vid länsdels-, 

central- och universitetssjukhus. Enligt Benner (2002) är det först efter två års yrkeserfarenhet 

som sjuksköterskorna inte längre är noviser i sin yrkesfunktion. En svaghet i studie II kan 

vara att forskaren inte hade full kontroll över hur deltagarna valdes ut av avdelningschefer 

inom respektive operationsverksamhet. Det kan ha påverkat att enbart positiva deltagare, som 

var villiga att dela med sig av sina erfarenheter, kom att ingå. Efter analysarbetet i studie I och 

II presenterades de preliminära beskrivningskategorierna med tillhörande subkategorier för 

kliniskt verksamma sjuksköterskor och operationssjuksköterskor. Vid båda tillfällena ansågs 

kategorierna beskriva deras verklighet inom operationssjukvård. I studie II ansåg 

operationssjuksköterskor att de också var aktiva tillsammans med kirurgen i operationen. 

Detta kan tolkas som att de inte särskiljer kunskaper inom medicin och omvårdnad. I studie I 

och II har citat identifierats utifrån intervjumaterialet för att styrka studiernas resultat.  

 

Konsistenskriteriet innebär en dialog mellan delar och helhet. Hög kvalitet är när delarna 

bearbetas så att det uppstår så få motsägelser som möjligt mellan helhet och delar. I båda 

studierna användes en fenomenografisk metod. I studie I följdes Alexanderssons steg och i 

studie II Dahlberg och Fallbergs. Anledningen till att studierna inte genomfördes likadant 

beror på att den senare var mer beskrivande och tydligare att följa. Efter transkribering 

genomlästes intervjuerna ett flertal gånger och likheter och skillnader söktes för att finna 

variationer. En ständig dialog fördes mellan författarna för att identifiera uttalanden som hade 

liknande kvaliteter och bildade studiernas beskrivningskategorier. En styrka var att 

medförfattarna inte var operationssjuksköterskor och enbart en hade yrkeserfarenhet inom 

perioperativ vård, därmed kunde författaren bli medveten om sin förförståelse.  

 

Det pragmatiska kriteriet är den betydelse som resultatet har för utveckling av 

operationssjuksköterskans omvårdnad av patienten inom operationssjukvård och perioperativ 

vård.  
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I resultatet framkommer olika aspekter för att tydliggöra operationssjuksköterskans vårdande 

inom operationssjukvård och perioperativ vård.  

 Att synliggöra operationssjuksköterskans vårdande av patienten i en högteknologisk 

miljö.  

 Att operationssjuksköterskors specifika kunskaper kommer patienten tillgodo i den 

postoperativa vården för att garantera patientens säkerhet. 

 Att operationssjuksköterskan ges möjlighet att genomföra den perioperativa dialogen 

och vara delaktig i patientens pre-, intra och postoperativa vård. 

 Att operationssjuksköterskans dokumentation av patientens vård tydligare 

framkommer i patientens journal. 

 Att operationssjuksköterskans yrkeskunskaper lyfts fram kan leda till ny förståelse av 

vårdandet inom operationssjukvård och perioperativ vård gentemot andra 

yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvård. 

 Att skapa möjligheter för operationssjuksköterskan att få vara i ”undrans rum” och 

kunna reflektera över hur vårdandet av patienten kan utvecklas och förbättras. 

 Att sjuksköterskestudenter får möjlighet att i verksamhetsförlagd utbildning delta i 

operationssjukvård och perioperativ vård.  

 

Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Framtida forskning inom operationssjukvård och perioperativ vård borde fokusera på att: 

- operationssjuksköterskan blir medveten om och tydliggör omvårdnad/vårdande i 

förhållande till övriga operationsteamet och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård 

- beskriva vad och hur operationssjuksköterskan dokumenterar om patientens vård  

- identifiera vilka möjligheter som finns i vårdkulturen att utveckla operationssjuk-

sköterskans vårdarbete 

- genom forskning utveckla ny kunskap om operationssjuksköterskans vårdande utifrån 

föreliggande forskningsresultat 

- beskriva operationssjuksköterskans vårdande utifrån ett patient perspektiv. 
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Tack! 

Jag vill särskilt tacka alla deltagare i studierna som delat med sig av sina erfarenheter och 

uppfattningar av vårdande inom operationssjukvård och perioperativ vård. Tack för att ni tog 

er tid och tack för alla trevliga bekantskaper. Jag vill också framföra ett tack till Professor 

Kari Martinsen för synpunkter och kommentarer på resultaten i studie II. Många intressanta 

och värdefulla synpunkter att gå vidare med.  

Jag vill tacka mina handledare som lotsat mig genom detta arbete. Lillemor Lindwall, min 

huvudhandledare, trots att du alltid har fem bollar i luften samtidigt så har du alltid haft tid när 

jag behövt svar på alla mina frågor. Tack för att du också tagit mig med på en resa inom 

vårdvetenskapen som har öppnat mina ögon för ny förståelse inom det perioperativa 

vårdandet. Ett ytterligare tack vill jag rikta till bibliotekarie Annelie Ekberg-Andersson som 

varit mig behjälplig med referenshanteringen och Maria Souza-Nilsson för all hjälp med 

språkgranskning 

Jag vill också tacka mina bihandledare Birgitta Bisholt och Jan Nilsson. Birgitta som med 

vårdpedagogiska ögon granskat materialet och kommit med värdefulla synpunkter och Jan 

som med stort tålamod varit behjälplig med figurer och alltid bidragit med kloka 

kommentarer.  

Denna avhandling hade heller aldrig blivit möjlig utan stöd från ledning och svenska/norska 

doktorandkollegor vid Karlstads universitet, institutionen för hälsovetenskaper. Framför allt 

vill jag tacka min doktorandkollega Anna Abelsson som alltid delade med sig av sin energi 

när tillvaron kändes tung. 

Ett tack till Karlstads universitet och institutionen för hälsovetenskaper som finansierat min 

tid som doktorand. 

Jag vill också tacka lärare och huvudhandledare i specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot operationssjukvård. Ni har under hela tiden visat intresse för min forskning och 

haft förståelse när jag under vissa perioder behövt ägna tid åt skrivandet.  

Till sist till mina nära och kära, min make Olle och dotter Caroline som hela tiden har 

uppmuntrat mig med orden ”att det här fixar du”. En ytterligare support under arbetet har 

varit katten Wilma som hela tiden har legat på stolen bredvid skrivbordet och stimulerat lugn-

och-ro hormon.  



 
44 

 

REFERENSER 

Abelsson, A., & Lindwall, L. (2012). The prehospital assessment of severe trauma patients` 

performed by the specialist ambulance nurse in sweden - a phenomenographic study. 

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20(1), 67.  

Alexandersson, M. (1994). Metod och medvetande. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Alfredsdottir, H., & Bjornsdottir, K. (2008). Nursing and patient safety in the operating room. 

Journal of Advanced Nursing, 61(1), 29-37.  

Andersson, A. E., Bergh, I., Karlsson, J., Eriksson, B. I., & Nilsson, K. (2012). Traffic flow in 

the operating room: An explorative and descriptive study on air quality during orthopedic 

trauma implant surgery. American Journal of Infection Control, 40(8), 750-755.  

AORN Statement Committee. (1969). Definition and objective for clinical practice of 

professional operating room nursing. AORN Journal, 10(5), 43-48.  

AORN Statement Committee. (1978). House of delegates - implications and directions. 

AORN Journal, 27(6), 1153-1178.  

AORN Statement Committee. (1992). AORN standards and recommended practices for 

perioperative nursing. Denver: AORN. 

AORN Statement Committee. (2011). Perioperative standards and recommended practices. 

Denver: AORN. 

Arakelian, E., Gunningberg, L., & Larsson, J. (2011). How operating room efficiency is 

understood in a surgical team: A qualitative study. International Journal for Quality in 

Health Care, 23(1), 100-106.  



 
45 

 

Baillie, L. (2009). Patient dignity in an acute hospital setting: A case study. International 

Journal of Nursing Studies, 46(1), 22-37.  

Barnard, A., & Sandelowski, M. (2001). Technology and humane nursing care: 

(Ir)reconcilable or invented difference? Journal of Advanced Nursing, 34(3), 367-375.  

Benner, P., Tanner, C. A., & Chesla, C. A. (2002). Expertkunnande i omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bergbom, I. (2012). Konsensusbegrepp som epistemologiska begrepp. I L. Wiklund Gustin, & 

I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 47-61). Lund: 

Studentlitteratur. 

Björn, C., & Boström, E. L. (2008). Theatre nurses' understanding of their work: A 

phenomenographic study at a hospital theatre. Journal of Advanced Perioperative Care, 

3(4), 149-155.  

Breakiron, M. (1995). A salute to the nurses of world war II. AORN Journal, 62(5), 710-722.  

Bull, R. M., & Fitzgerald, M. (2004). The invisible nurse - behind the scenes in an australian 

OR. AORN, 79(4), 810-823.  

Bull, R. M., & FitzGerald, M. (2006). Nursing in a technological environment: Nursing care 

in the operating room. International Journal of Nursing Practice, 12(1), 3-7.  

Callaghan, A. (2011). Student nurses' perceptions of learning in a perioperative placement. 

Journal of Advanced Nursing, 67(4), 854-864.  

Coe, R., & Gould, D. (2008). Disagreement and aggression in the operating theatre. Journal 

of Advanced Nursing, 61(6), 609-618.  



 
46 

 

Dahlgren, L. O., & Fallsberg, M. (1991). Phenomenography as a qualitative approach in 

social pharmacy research. Journal of Social and Adminstrative Pharmacy, 8(4), 150-156.  

Dahlgren, L. O., & Johansson, K. (2010). Fenomenografi. I A. Fejes, & R. Thornberg (Red.), 

Handbok i kvalitativ analys (ss. 122-135). Stockholm: Liber. 

Dåvoy, G. M. (2012). Professionellt omdöme i operationssjukvård. I G. M. Dåvoy, I. Hansen 

& P. H. Eide (Red.), Operationssjukvård - operationssjuksköterskans perioperativa 

omvårdnad (ss. 65-82). Lund: Studentlitteratur. 

Declaration of Helsinki. (2013). Ethical principles for medical research involving human 

subjects. Hämtad  13/04/24, från http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/  

Eriksson, K. (2009). Theory of caritative caring. I M. R. Alligood, & A. M. Tomey (Red.), 

Nursing theorists and their work (7th uppl., ss. 190-221). Maryland Heights: Mosby. 

Eriksson, K. (2012). Att identifiera och bestämma begrepp inom vårdvetenskap som disciplin. 

I L. Wiklund Gustin, & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och 

praktik (ss. 31-45). Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, K. (1987). Pausen: En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Eriksson, K. (2001). Den lidande människan (1 uppl.). Stockholm: Liber. 

Eriksson, K., Åbo Akademi. Institutionen för vårdvetenskap, & Vaasan sairaanhoitopiirin 

kuntainliitto. (1995). Den mångdimensionella hälsan: Verklighet och visioner. Vasa: 

Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi : Vasa. 



 
47 

 

Falk-Brynhildsen, K., & Nilsson, U. (2009). Cardiac surgery patients’ evaluation of the 

quality of theatre nurse postoperative follow-up visit. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 8(2), 105-111.  

Gillespie, B. M., Chaboyer, W., Wallis, M., Chang, H. A., & Werder, H. (2009). Operating 

theatre nurses’ perceptions of competence: A focus group study. Journal of Advanced 

Nursing, 65(5), 1019-1028.  

Gillette, V. A. (1996). Applying nursing theory to perioperative nursing practice. AORN 

Journal, 64(2), 261-270.  

Halldin, M., Lindahl, S., Björnekull, C., & Wilhelmsson, J. (2005). Anestesi (2 rev. uppl.). 

Stockholm: Liber. 

Hansson, E., & Söderhamn, O. (2004). The attitudes of a group of operating room nurses and 

nurse anaesthetists towards perioperative conversation. Learning in Health and Social 

Care, 3(1), 37-45.  

Henderson, V. (1997). Basic principles of nursing care (Rev uppl.). Geneva: International 

Council of Nurses. 

Higgins, B., & MacIntosh, J. (2010). Operating room nurses' perceptions of the effects of 

physician-perpetrated abuse. International Nursing Review, 57(3), 321-327.  

Holder, V. L. (2004). From handmaiden to right hand -- world war I and advancements in 

medicine... sixth in an ongoing series about the history of perioperative nursing. AORN 

Journal, 80(5), 911-923.  



 
48 

 

International Council for Nurses (ICN). (2013). Code of ethics for nurses. Hämtad  13/09/03, 

från http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf  

Karlsson, M. (2013). Bry sig om: Ett vårdvetenskapligt praxisbegrepp. Vasa: Åbo Akademi. 

Karlstad universitet. (2002). Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial 

(Dnr:230/02 uppl.) opubl. 

Kasén, A., Nordman, T., Lindholm, T., & Eriksson, K. (2008). Då patienten lider av vården–

vårdares gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden, 88(28), 4-8.  

Kasén, A. (2002). Den vårdande relationen. Åbo: Åbo Akademi. 

Kelvered, M., Öhlén, J., & Gustafsson, B. Å. (2012). Operating theatre nurses experience of 

patient-related, intraoperative nursing care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

26(3), 449-457.  

Kneedler, J.,A, & Dodge, G.,H. (1994). Perioperative patient care - the nursing perspective 

(3 uppl.). Boston: Jones and Bartlett Publishers. 

Kvale, S., Brinkmann, S., & Torhell, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2 uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys: Exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

Lévinas, E., Nemo, P., & Contassot, M. G. (1988). Etik och oändlighet: Samtal med philippe 

nemo. Stockholm ; Lund: Symposion. 

Lindberg, S. (2013). I hälsans spelrum: Lek på vårdandets scen. Vasa: Åbo Akademi. 

Lindwall, L. (2004). Kroppen som bärare av hälsa och lidande. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 



 
49 

 

Lindwall, L., & von Post, I. (2008a). Perioperativ vård: Att förena teori och praxis (2 uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Lindwall, L., & von Post, I. (2008b). Habits in perioperative nursing culture. Nursing Ethics, 

15(5), 670-681.  

Lindwall, L., & von Post, I. (2009). Continuity created by nurses in the perioperative dialogue 

- a literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(2), 395-401.  

Lindwall, L., von Post, I., & Eriksson, K. (2007). Caring perioperative culture: Its ethos and 

ethic. Journal of Advanced Perioperative Care, 3(1), 27-34.  

Lindwall, L., von Post, I., & Bergbom, I. (2003). Patients’ and nurses’ experiences of 

perioperative dialogues. Journal of Advanced Nursing, 43(3), 246-253.  

Lindwall, L., & von Post, I. (2013). Preserved and violated dignity in surgical practice – 

nurses’ experiences. Nursing Ethics, DOI:10.1177/0969733013498527 

Løgstrup, K. E., & Brandby-Cöster, M. (1994). Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos. 

Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sygepleien. Aarhus: Klim. 

Marton, F. (1994). Phenomenography. I T. Husén, & T. N. Postlethwaite (Red.), The 

international encyclopaedia of education (ss. 4424-4429). Oxford: Pergamon press. 

Marton, F., & Booth, S. (2010). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Marton, F., & Svensson, L. (1978). Att studera omvärldsuppfattning: Två bidrag till 

metodologin. Göteborg: Göteborgs universitet. 



 
50 

 

McGarvey, H. E., Chambers, M. G. A., & Boore, J. R. P. (2000). Development and definition 

of the role of the operating department nurse: A review. Journal of Advanced Nursing, 

32(5), 1092-1100.  

McGarvey, H. E., Chambers, M. G. A., & Boore, J. R. P. (2004). The influence of context on 

role behaviors of perioperative nurses. AORN, 80(6), 1103-1120.  

McGarvey, H. E., Chambers, M., & Boore, J. (1999). Exploratory study of nursing in an 

operating department: Preliminary findings on the role of the nurse. Intensive & Critical 

Care Nursing, 15(6), 346-356.  

Meretoja, R., Leino-Kilpi, H., & Kaira, A. (2004). Comparison of nurse competence in 

different hospital work environments. Journal of Nursing Management, 12(5), 329-336.  

Mitchell, L., & Flin, R. (2008). Non‐technical skills of the operating theatre scrub nurse: 

Literature review. Journal of Advanced Nursing, 63(1), 15-24.  

Mitchell, L., Flin, R., Yule, S., Mitchell, J., Coutts, K., & Youngson, G. (2011). Thinking 

ahead of the surgeon. an interview study to identify scrub nurses’ non-technical skills. 

International Journal of Nursing Studies, 48(7), 818-828.  

Nelson, D. (2007). Perioperative nursing and it`s history. The Dissector, 35(2), 19-23.  

Nightingale, F. (1989). Anteckningar om sjukvård: Ur vårt tidsperspektiv. Skellefteå: 

Artemis. 

Nursing Practices Committee,. (1985). A model for perioperative nursing practice. AORN 

Journal, 41(1), 188-190, 192 -4.  



 
51 

 

Olsson, Å. (1993). Alltid steget före - hundra år vid operationsbordet. Stockholm: Federativs 

förlag. 

Panelius, M., & Varisto, H. (1989). Perioperativ vårdlära. Lund: Studentlitteratur. 

Richardson-Tench, M. (2008). The scrub nurse: Basking in reflected glory. Journal of 

Advanced Perioperative Care, 3(4), 125-131.  

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening (SSF). (2008). 

KOMPETENSBESKRIVNING - för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterske 

examen med inriktning mot anestesisjukvård. Stockholm: SSF. 

Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening. (2011). 

KOMPETENSBESKRIVNING - för legitimerade sjuksköterska med specialistexamen 

inriktning mot operationssjukvård. Stockholm: SSF. 

Riley, R., & Manias, E. (2009). Gatekeeping practices of nurses in operating rooms. Social 

Science & Medicine, 69(2), 215-222.  

Riley, R., & Manias, E. (2006a). Governance in operating room nursing: Nurses' knowledge 

of individual surgeons. Social Science & Medicine, 62(6), 1541-1551.  

Riley, R., & Manias, E. (2006b). Governing time in operating rooms. Journal of Clinical 

Nursing, 15(5), 546-553.  

Riley, R., Manias, E., & Polglase, A. (2006). Governing the surgical count through 

communication interactions: Implications for patient safety. Quality and Safety in Health 

Care, 15(5), 369.  



 
52 

 

Riley, R., & Manias, E. (2002). Foucault could have been an operating room nurse. Journal of 

Advanced Nursing, 39(4), 316-324.  

Rothrock, J. C., & McEwen, D. R. (Red.). (2011). Alexander's care of the patient in surgery 

(14 uppl.). St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier. 

Rudolfsson, G. (2007). Den perioperativa dialogen: En gemensam värld. Vasa: Åbo 

Akademi. 

Rudolfsson, G., Hallberg, L., Ringsberg, K. C., & von Post, I. (2003). The nurse has time for 

me: The perioperative dialogue from the perspective of patients. Journal of Advanced 

Perioperative Care, 1(3), 77-84.  

Rudolfsson, G., von Post, I., & Eriksson, K. (2007). The expression of caring within the 

perioperative dialogue: A hermeneutic study. International Journal of Nursing Studies, 

44(6), 905-915.  

Rytterström, P. (2011). Tradition och horisont: Vårdkulturens betydelse för vårdens praxis. 

Linköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. 

Sampson, H. (2006). Introducing student nurses to operating department nursing. Journal of 

Perioperative Practice, 16, 87-94.  

Sandelowski, M. (1986). The problem of rigor in qualitative research. Advances in Nursing 

Science, 8(3), 27-37.  

Schuster, M. (2006). Profession och existens: En hermeneutisk studie av asymmetri och 

ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter. Göteborg: Daidalos. 

Seifert, P. C. (2000). The shortage. AORN Journal, 71(2), 310-316.  



 
53 

 

SFS 1982:763. Hälso- Och Sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet 

SFS 1992:1434. Högskolelag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

SFS 1993:100. Högskoleförordningen (Bilaga 2, Examensförordning 2001:23). Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

SFS 2001:319. Förordning Om Ändring i Förordning (1998:1513) Om Yrkesverksamhet På 

Hälso- Och Sjukvårdens Området. Stockholm: Socialdepartementet 

SFS 2003:460. Lag Om Etikprövning Av Forskning Som Avser Människor (Ändrad 

2008:192). Stockholm: Utbildningsdepartementet 

SFS 2006:1053. Förordningen Om Ändring Av Högskoleförordningen (SFS 1993:100). 

Stockholm: Utbildningsdepartementet 

SFS 2008:355. Patientdatalagen. Stockholm: Socialdepartementet 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet 

SFS1977:218. Högskolelag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Sigurdsson, H. O. (2001). The meaning of being a perioperative nurse. AORN Journal, 74(2), 

202-217.  

Socialstyrelsen. (2013). Nationella planeringsstödet  2013  - tillgång och efterfrågan på vissa 

personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Hämtad  13/09/20, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18961/2013-1-18.pdf  

Söderlund, M. (2012). Vårdande. I L. Wiklund Gustin, & I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 115-126). Lund: Studentlittertur. 



 
54 

 

SOSFS 2008:14. Socialstyrelsen Föreskrifter Om Informationshantering Och Journalföring i 

Hälso- Och Sjukvård. Stockholm: Socialstyrelsen 

SOSFS 2011:9. Socialstyrelsen Föreskrifter Och Allmänna Råd Om Ledningssystem För 

Systematiskt Kvalitetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen 

SOU 1962:4. Arbetsuppgifter och utbildning för viss sjukvårdspersonal. betänkande av 

utredningar angående visssa sjuksköterskors och undersköterskors arbetsuppgifter m. m. 

Stockholm: Inrikesdepartementet (Statens offentliga utredningar 1962:4). 

SOU 1964:45,. Sjuksköterskeutbildningen 1. grundutbildning. Stockholm: 

Socialdepartementet (Statens offentliga utredningar 1964:45). 

SSF. (2010). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening. 

Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN). (13/03/15). Ethical guidelines for nursing researsh 

in the nordic countries. 

http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/337889/SSNs%20etiske%20retningslinjer.

pdf  

Tanner, J., & Timmons, S. (2000). Backstage in the theatre. Journal of Advanced Nursing, 

32(4), 975-980.  

Timmons, S., & Tanner, J. (2005). Operating theatre nurses: Emotional labour and the hostess 

role. International Journal of Nursing Practice, 11(2), 85-91.  

Tiusanen, T. S., Junttila, K., Leinonen, T., & Salanterä, S. (2010). The validation of AORN 

recommended practices in finnish perioperative nursing documentation. AORN Journal, 

91(2), 236-247.  



 
55 

 

Trice, L. B., Brandvold, C., & Bruno, E. (2007). Practice and education: Partnering to address 

the perioperative nursing shortage. AORN Journal, 86(2), 259-264.  

Uljens, M. (1989). Fenomenografi: Forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 

Vårdhandboken. (2013). Operationsvård. Hämtad  13/11/13, från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Operationsvard/Peroperativ-vard/  

von Post, I., Frid, I., Kelvered, M., & Madsen, C. (2005). The perioperative dialogue -- 

possibilities and obstacles for a new way of thinking with praxis. Nordic Journal of 

Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 25(4), 37-42.  

Weimand, B. M., Hall-Lord, M. L., Sällström, C., & Hedelin, B. (2013). Life-sharing 

experiences of relatives of persons with severe mental illness -  a phenomenographic 

study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(1), 99-107.  

Westerling, K., & Bergbom, I. (2008). The importance of nursing in perioperative care: A 

patient's perspective. Journal of Advanced Perioperative Care, 3(4), 133-144.  

Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis (1 uppl.). 

Stockholm: Natur & kultur. 

Willman, A. (2008). Hälsa och hopp inom omvårdnad. Omsorg, Nordisk Tidskrift För 

Palliativ Medicin, 3, 3-6.  

  

 

 



Att vårda patienten inom 
operationssjukvård

Ann-Catrin Blomberg

LICENTIATUPPSATS   |   Karlstad University Studies   |   2014:3

Omvårdnad

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

A
nn-C

atrin B
lom

berg   |   A
tt vårda patienten inom

 operationssjukvård   |   2014:3

- en fenomenografisk studie

Att vårda patienten inom operationssjukvård

I denna avhandling var syftet att beskriva uppfattningar av operations-
sjuk sköterskans vårdande inom operationssjukvård och perioperativ vård. 
Forskningen har genomförts enligt fenomenografisk metod. Studiernas syfte har 
uppnåtts genom intervjuer med sjuksköterskor, operationssjuksköterskor och 
studenter i grundutbildningen. De två empiriska studierna beskriver variationer 
av uppfattningar om operationssjuksköterskans yrkesfunktion och vårdandet 
inom perioperativ vård. Operationssjuksköterskan uppfattas som en osjälvständig 
och fragmentarisk vårdare eftersom hon/han är i beroendeställning till läkaren 
och enbart delaktig i en del av patientens perioperativa vårdprocess. Däremot 
framkommer att operationssjuksköterskor har en vilja att följa patienten hela 
vägen men hindras av olika organisatoriska faktorer. Specifika kunskaper bidrar 
till ett övergripande ansvar i operationsteamet och för patientens intraoperativa 
vård. Utifrån ett etiskt ansvar för patienten väljs olika vårdhandlingar och 
vårdaktiviteter med avsikt att vara patientens kontinuitet i vården. Att arbeta 
enligt en ideal arbetsmodell ”den perioperativa dialogen” kan möjliggöra 
operationssjuksköterskans önskan att vilja följa patienten hela vägen genom den 
perioperativa vårdprocessen. Det skulle också betyda att yrkesfunktionen blev 
tydligare för andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård.

LICENTIATUPPSATS   |   Karlstad University Studies   |   2014:3

ISSN 1403-8099

ISBN 978-91-7063-532-8

urn:nbn:se:kau:diva-30606



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 2
     same as current
      

        
     2
     1
     1
     602
     331
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 3
     same as current
      

        
     3
     1
     1
     602
     331
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 70.00 %
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20100616092810
       685.9843
       statsfomat
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     429
     264
     0.0000
     C
     1
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     88
     87
     88
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     88
     87
     88
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     88
     86
     44
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     88
     87
     44
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 4
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 86.76, 172.43 Width 288.13 Height 16.07 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     86.7615 172.4339 288.1339 16.067 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     88
     3
     4
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 2
     same as current
      

        
     2
     1
     1
     602
     331
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 170.96, 464.53 Width 13.29 Height 109.84 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     170.9642 464.5285 13.2874 109.8423 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     79
     90
     79
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 43.41, 184.61 Width 9.74 Height 28.35 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     43.4054 184.6077 9.7441 28.3464 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     80
     90
     80
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 171.85, 287.36 Width 11.52 Height 35.43 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     171.8501 287.3634 11.5157 35.433 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     81
     90
     81
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 44.29, 469.84 Width 7.97 Height 41.63 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     44.2913 469.8434 7.9724 41.6338 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     82
     90
     82
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 171.85, 178.41 Width 8.86 Height 57.58 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     171.8501 178.4069 8.8583 57.5786 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     85
     90
     85
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 44.29, 354.69 Width 10.63 Height 40.75 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     44.2913 354.6861 10.6299 40.748 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     86
     90
     86
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 45.18, 623.98 Width 7.97 Height 37.20 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     45.1771 623.977 7.9724 37.2047 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     86
     90
     86
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 460.80, 70.83 Width 52.36 Height 771.06 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     460.802 70.832 52.3639 771.058 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     90
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 90.33, 55.12 Width 45.82 Height 790.69 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     90.3277 55.1228 45.8184 790.6944 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     90
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 90.33, 70.83 Width 43.20 Height 772.37 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     90.3277 70.832 43.2002 772.367 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     92
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 458.18, 76.07 Width 45.82 Height 767.13 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     458.1838 76.0684 45.8184 767.1306 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     92
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 458.18, 62.98 Width 47.13 Height 781.53 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     458.1838 62.9774 47.1275 781.5307 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     92
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 87.71, 83.92 Width 44.51 Height 761.89 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     87.7095 83.923 44.5093 761.8943 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     92
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 458.18, 87.85 Width 52.36 Height 756.66 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     458.1838 87.8503 52.3639 756.6579 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     92
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 87.71, 53.81 Width 44.51 Height 793.31 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     87.7095 53.8138 44.5093 793.3126 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     92
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: cut top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     92
     91
     92
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     92
     91
     92
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     92
     90
     46
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     92
     91
     46
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: remove bleed info
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     0.0000
     810
     337
     0.0000
     Remove
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     92
     91
     92
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.00 %
     Align: top left
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20130507104633
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     1028
     458
     0.0000
     TL
     0
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.00 %
     Align: top left
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20130507104633
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     1028
     458
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





