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Introduktion: Mötet mellan operationssjuksköterskan och patienten är ofta kort och det 

är angeläget att patienten blir uppmärksammad. Operationssjuksköterskan ska 

tillsammans med operationsteamet ansvara för att bevara patientens värdighet då 

patienten ofta är nedsövda intraoperativt och är försvarslösa, utlämnade och sårbara. 

Syfte: Att beskriva hur operationssjuksköterskor upplever sig bevara värdighet hos 

patienter intraoperativt. 

Metod: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie genomfördes. Tio 

operationssjuksköterskor intervjuades vid två olika sjukhus. Intervjuerna 

transkriberades och texten analyserades med innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Resultat: I analysen framkom tre olika kategorier som svarade mot syftet hur 

operationssjuksköterskan upplevde att de bevarade värdighet intraoperativt. De 

kategorier som framkom var; Patientens advokat, Patientfokus och Arbetsmiljö. 

Operationssjuksköterskan fungerade som patientens advokat, det var angeläget att ha 

patienten i fokus och arbetsmiljön spelade stor roll i bevarandet av värdighet. 

Konklusion: Studien visade på hur operationssjuksköterskan bevarade värdigheten 

intraoperativt. Värdighet är ett relevant och aktuellt område i den högteknologiska 

miljön patienten befinner sig i. Resultatet från studien hoppas författarna kan ligga till 

grund för samtal och ge en ökad medvetenhet inom arbetsgruppen för etik och 

värdighet.  
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Introduction: The meeting between the theatre nurse and the patient is often short and 

it's important that the patient feels noticed. The theatre nurse has together with the 

operation team the responsibility to preserve the patients dignity when the patient is 

sedated and defenseless.  

The aim: To describe how theatre nurses feel they preserve dignity in patients 

intraoperatively.  

Method: A descriptive qualitative study was conducted. Ten theatre nurses was 

interviewed at two different hospitals. The interviews were transcribed and the texts 

were analyzed with content analysis with an inductive approach. 

Result: The analyze shows six different categories that responded on the aim how 

theatre nurses´ preserved patients dignity. The categories were The patients advocate, 

patient focus and working environment. The theatre nurses´ were the patients´ 

advocate. It was important to have the patient in focus and to give a sense of secure. 

Furthermore to be professional and that working environment played a major role in 

preserving the dignity. At last it showed that reflection in the working group were 

important. 

Conclusion: The study shows how theater nurses´ preserved dignity in patients 

intraoperatively. Dignity is a relevant subject in the high technology environments, 

patients are in. By revealing how theatre nurses´ preserve patients dignity the 

professional codes for theatre nurses´ are guaranteed. Hopefully the result from the 

study will be the base for discussion in the working group. And to give an awareness of 

ethics and dignity. 
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INTRODUKTION 
 

Författarna har sett utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och i 

studieuppgifter under utbildningen att värdighet är ett viktigt område som ständigt är 

aktuellt. För operationsteamet är operationen en i mängden men för patienten är det en 

unik händelse. Författarna har observerat både kränkt och bevarad värdighet 

intraoperativt. Mötet mellan operationssjuksköterska och patient är ofta kort och det är 

viktigt att patienten blir uppmärksammad. Värdighet är ett stort område och 

perioperativt omfattar det allt ifrån det preoperativa samtalet, intraoperativ tvättning, 

positionering tills att patienten lämnar operation postoperativt. I samtal med patienter  

under VFU har det framkommit att det är mycket viktigt att inte bli blottad/utlämnad 

intraoperativt.  

 

Den perioperativa patienten och operationssjuksköterskan kan ha olika uppfattningar 

om vad som är rätt patientvård intraoperativt, menar Hankela och Kiikela (1996) i en 

studie där författarna tittade på patientens förväntningar och upplevelse relaterat till den 

intraoperativa sjuksköterskans vård. Patienter är ofta nedsövda intraoperativt och är då 

försvarslösa, utlämnade och sårbara. De är beroende av personalens kompetens, 

moraliska integritet och professionalitet (Myklestul Dåvoy, Hansen & Hege Eide 2012). 

Många patienter har ytterligare svårigheter som hörsel, synskador eller psykiska 

funktionsnedsättningar som ställer krav på att personalen förstår vilka omständigheter 

som kan kränka patienternas värdighet (Baillie & Ilott 2010). Marschall (1994) 

beskriver att den nedsövda patienten anförtror sitt liv i händerna på operationsteamet 

och litar på deras plikt att vårda och bevara dennes värdighet och trygghet. 

 

Värdighet 

 

Den perioperativa vården kan delas in i tre olika nivåer, professionel naturlig vård, 

grundvård och specialvård. Värdighet är det djupaste motivet i professionell naturlig 

vård och den etik som bör ligga till grund för operationsavdelningens kultur. Den 

absoluta värdigheten för människan ligger i att bli betraktad som en unik människa 

(Lindwall & von Post 2012).   

Jacobson (2007) menar att värdighet kan delas in i två delar. Hon skiljer på mänsklig 

värdighet och social värdighet. Mänsklig värdighet, även kallat människovärde, är ett 

okränkbart inneboende värde som tillhör människan. Förenta nationernas 

generalförsamling antog år 1948 en allmän förklaring, som handlar om den mänskliga 

värdigheten, de mänskliga rättigheterna, en viktig förklaring i samhället, framförallt 

inom hälsa och sjukvård där människan är extra sårbar. Social värdighet uppstår i ett 

socialt sammanhang och genom den sociala interaktionen skapas självkänsla och 

självrespekt. Då den mänskliga värdigheten inte kan tas bort, kan däremot den sociala 

värdigheten förloras men även återuppbyggas. Både mänsklig och social värdighet är 

högst relevant i den perioperativa omvårdnaden. Baillie & Ilott (2010) menar att den 

perioperativa personalen behöver bli medvetna om patientens mänskliga värdighet och 

hur den sociala värdigheten kan förloras genom samspel med andra människor. 
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Kränkt värdighet 

 

Patientens perspektiv  

 

I en studie av Hankela & Kiikela (1996) visade det sig att  när många patienter fick 

information om att de skulle genomgå anestesi och kirurgi upplevde de att värdigheten 

kränktes. Hot mot integriteten och de faktorer som orsakade patientens känslor av 

otrygghet under det kirurgiska ingreppet var potentiell misslyckad anestesi, rädsla för 

att ha ont under operationen och rädsla för att dö på grund av riskerna i samband med 

kirurgi och anestesi. När patienten upplevde att personalen hade en överdrivet hård 

framtoning, menade patienten att värdigheten kränktes. Patienterna förväntade sig att 

operationssjuksköterskorna skulle vara vänliga, mänskliga, professionella och pålitliga. 

Patienterna kände även mer rädsla och oro inför den intraoperativa fasen än den pre- 

och postoperativa fasen. 

 

Walsh och Kowanko (2002) menade att patientens värdighet kränktes vid blottande utan 

mening. Det var skillnad på att blottas när det behövdes eller att blottas i onödan. 

Exempelvis med nattskjorta som glipar i ryggen. Vidare menade de att värdigheten 

kränktes när patienten blev utsatt för blickar och inte hade kontroll. Exempelvis när 

doktorn hade med sig många läkarstudenter vid undersökning. Patienten upplevde det 

som att inte bli betraktad som en människa utan som ett objekt. Vidare kränktes 

värdigheten när patienten kände att personalen hade ont om tid och var stressade. 

 

Operationssjuksköterskans perspektiv 

 

I en studie av Walsh & Kowanko (2002) där operationssjuksköterskor och patienter 

intervjuades om situationer när patienters värdighet kränkts eller bevarats framkom 

olika teman som var viktiga komponenter i begreppet  värdighet. 

Operationssjuksköterskornas upplevelser av värdighet delades in i olika teman som var; 

Kroppens integritet, den privata sfären, att tid ges, att se patienten som en person, att 

visa respekt, att kontroll ges och att vara patientens advokat.  Baillie & Ilott (2010) 

menar att operationssjuksköterskan kränker patientens värdighet när förståelse inför 

patientens utsatthet saknas eller när hög arbetsbelastning på avdelningen förekommer. 

Patienten får inte enbart ses som ett objekt i systemet, en sjukdom på ett papper, något 

som kulturen och miljön på ett sjukhus skapar.  

 

Vendlegård, Hubner & Lindwall (2010) har i en studie utifrån 49 nedskrivna  berättelser 

av sjuksköterskor, undersköterskor och en sjukgymnast sett att kränkt värdighet visar 

sig när vårdarna uppträder ohövligt mot patienten eller gör patienten osynlig, genom att 

inte titta på patienten, att upptas av andra kollegor och tekniken runt omkring patienten 

eller när vårdaren inte ser patienten i den utsatta situationen. Nåden & Eriksson (2004) 

visade i en studie med 30 patienter att det var av yttersta vikt att värderingar såsom 

respekt, ansvar, rättvisa, rätt och moralisk attityd visades av operationssjuksköterskan i 

hennes vårdande, och när sjuksköterskan inte lyssnade och inte tog patienterna på 

allvar, visades brist på respekt och ansvar. 
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Bevarad värdighet 

 

Patientens perspektiv  

 

Patientens upplevelse av välbefinnande och värdighet är beroende av patientens egna 

värderingar och subjektiva upplevelser som präglas av patientens egna tankar, 

erfarenhet och känslor (Hankela & Kiikela 1996). 

 

Baillie och Ilott (2010) såg i deras artikel att det viktigaste prioriteringarna för patienten 

var att behandlas med värdighet och respekt, vidare att patienten som bemöttes med 

värdighet för det mesta var nöjdare med sin sjukhusvistelse.  

 

I en studie av Hankela och Kiikkela (1996) framkom det sex olika kategorier utifrån 

patientintervjuer med syfte att beskriva patientens förväntningar och vårderfarenheter 

intraoperativt. Kategorierna som framkom var, framgångsrika kirurgiska resultat, att 

bevara sin integritet, upprätthålla sitt självbestämmande och sin kontroll, miljö, hur 

operationssjuksköterskor handlade samt coopingstrategier. Patienten förväntade sig att 

operationssjuksköterskorna skulle vara humana, snälla, omtänksamma och 

professionella i sitt arbete. För patienten visade sig en god vård genom ett lugnt och milt 

bemötande och genom detta bevarades värdigheten. Vidare menade patienterna att det 

var viktigt att operationssjuksköterskan pratade med dem och gav dem information då 

de många gånger upplevde det svårt att veta vad de skulle fråga om. 

 

Patienter som fick träffa samma operationssjuksköterska för samtal, pre- intra- och 

postoperativt upplevde att den individuella vården utförd av samma 

operationssjuksköterska var värdefullt. De kände sig lugna, säkra och de kunde lägga 

ansvaret för deras vård i operationssjuksköterskornas händer. De kände att de var 

betydelsefulla och deltagande individer när de välkomnades och bekräftades 

(Westerling & Bergbom 2008). 

 

Operationssjuksköterskans perspektiv 

 

Enligt Marschall (1994) så upplevde  operationssjuksköterskorna att patientens känsla 

av värdighet ökade och även patientens förmåga att känna kontroll när de förklarade 

detaljer inför ett ingrepp på ett sätt som patienten förstod. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att när de lyssnade till patienten, stannade upp och tillät sig 

komma nära och ta emot patientens förtroende, bevarades patientens värdighet 

(Vendlegård, Hubner & Lindwall 2010). Värderingar såsom respekt, ansvar, rättvisa 

och alltigenom rätt och moralisk attityd menar Nåden & Eriksson (2004) ska ingå i 

sjuksköterskan vårdande. Kasén (2002) skriver att vårdandets relation måste inkludera 

en intim känsla som ses i relationen genom förbindelse, förståelse av patientens historia 

och beröring. Kärnan i vårdandets relation är att bevara patientens värdighet, lindra 

lidande och att förebygga ohälsa. Relationen anses uppnås genom att samma 

operationssjuksköterska besöker och vårdar patienten före, under och efter operation. 

 

I en studie av Walsh och Kowanko (2002), där patienter och sjuksköterskor på en 

vårdavdelning intervjuades, upplevde sjuksköterskorna att deras intention alltid var att 
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behålla patientens integritet. Utifrån de analyserade intervjuerna med sjuksköterskorna 

framkom olika teman som var viktiga komponenter i bevarandet av värdighet. De teman 

som framkom var kroppens integritet, den privata sfären, att tid ges, att se patienten 

som en person, visa respekt, att kontroll ges och att sjuksköterskan är patientens 

advokat. Utifrån patienternas intervjuer framkom även där olika teman i upplevelsen av 

bevarad värdighet som i mycket överensstämde med sjuksköterskornas teman. Bland 

annat att vara utsatt, ha tid, att vara sedd som patient, att kroppen ses som ett objekt, att 

hänsyn och diskretion tas. 

 

Blomberg et al. (2014) menade i en studie med syfte att beskriva 

operationssjuksköterskors upplevelse av vårdande intraoperativt, att värdigheten 

bevarades för patienten när operationssjuksköterskan förhindrade oprofessionellt 

uppträdande. Det visade sig även i operationssjuksköterskans tänkande och i handlingar, 

till exempel att inte blotta mer än nödvändigt. Informanterna i studien poängterade att 

det var en utmaning att inte blotta mer än nödvändigt och att det var viktigt att behålla 

sin professionalitet oavsett om patienten var vaken eller sövd. Vidare skrev de att 

operationssjuksköterskan ansåg sig vara patientens beskyddare genom att hålla ett 

vakande öga på patienten. Operationssjuksköterskan var patientens röst intraoperativt, 

när patienten inte längre hade kontroll över sin kropp. 

 

Operationssjuksköterskan ska försäkra sig om att värdigheten bevaras genom att ta 

hänsyn till patienters integritet. Genom handlingar som får patienter att känna att de har 

kontroll och att de är omhändertagna. Operationssjuksköterskan ska även ifrågasätta 

kollegor som kränker patienters värdighet genom olika handlingar. Det finns en klar 

förväntan att bevarad värdighet ska vara en central del i vårdandet och står med i 

flertalet kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor (Ballie & Ilott 2010). 

 

I kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor står det att ”Legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård ska 

tillsammans med operationsteamet ansvara för att bevara patientens värdighet, integritet 

och autonomi" (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterske 

förening, 2011). 
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Problemformulering  

 

Litteraturgenomgången visade att det finns kvalitativa studier utförda på patienter och 

operationssjuksköterskan om bevarad eller kränkt värdighet. Upplevelsen av värdighet 

överensstämmer ofta mellan patient och operationssjuksköterskan. Det visar sig också 

att kränkt värdighet förekommer. Operationssjuksköterskor kan göra insatser och har en 

betydande roll för att förbättra känslan av värdighet för patienterna. Samtidigt fortsätter 

patienters värdighet i olika situationer att kränkas. Därav behövs ytterligare studier i 

ämnet för att belysa problematiken och försöka hitta fler lösningar på hur 

operationssjuksköterskor kan förbättra och minska fallen av kränkt värdighet. Vad gör 

operationssjuksköterskan för att bevara värdigheten för patienten intraoperativt och hur 

kan sjukvården genom denna vetskap förbättra känslan av bevarad värdighet för 

patienten intraoperativt?  
 

Syfte 

 

Syftet var  att beskriva hur operationssjuksköterskor upplever sig bevara värdighet hos 

patienter intraoperativt. 

 

METOD 

 

Design  

 

En deskriptiv kvalitativ intervjustudie valdes då syftet var att beskriva 

operationssjuksköterskans upplevelse. En kvalitativ design anses vara relevant då syftet 

var att beskriva ett fenomen. En deskriptiv kvalitativ studie är en naturalistisk 

undersökning som bidrar till att ny forskningsbaserad kunskap skapas genom 

omfattande jämförelser av ett fenomen (Polit & Beck 2012). 

 

Undersökningsgrupp 

 

Genom ett bekvämlighetsurval valde författarna ett sjukhus i Sverige och två 

operationsavdelningar, kirurg- samt ortopedoperation där författarnas verksamhets 

förlagda utbildning (VFU) gjordes. Med ett bekvämlighets urval menas det mest 

lätttillgängliga alternativet (Polit & Beck 2012). Avdelningscheferna på de respektive 

avdelningarna valde ut fem och två operationssjuksköterskor, både manliga och 

kvinnliga, oberoende av yrkeserfarenhet och ålder. Då deltagandet inte blev så stort 

valde författarna att kontakta ytterligare en operationsavdelning på ett annat sjukhus. 

Där tillfrågades ytterligare tre operationssjuksköterskor. Deltagarna i studien var totalt 

nio kvinnor och en man, ålder 29-58 år. De hade erfarenhet från operationssjukvård 

mellan 3-35 år. Det fanns inga exklusionskriterier. Inga deltagare tackade nej. 
 

Datainsamling 

 

Innan studien påbörjades skickades brev med tillstånd och information till de berörda 

avdelningscheferna (bilaga 1 och 2). Efter godkännande fick författarna från en 

avdelning fem namn, tid och plats för intervju gavs via telefon med avdelningschefen. 

Brev till informanter (bilaga 3) delades ut av avdelningschefen. Den andra avdelningen 
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satte upp en intresseanmälan där två anmälde sig. Brev med information om studien 

(bilaga 3) delades ut av avdelningschefen. Tid och plats för intervju gavs av 

avdelningschefen via telefon. Brev med information skickades till avdelningschefen på 

det andra sjukhuset (bilaga 1 och 2). Efter godkännande fick författarna tre namn, tid 

och plats för intervju gavs direkt till informanterna av författarna. Data samlades in med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer då samma öppna frågor ställdes till alla (Gillham 

2008) (se bilaga 4). 

 

Två pilotintervjuer genomfördes i december 2015, enskilt på biblioteket på sjukhuset 

där operationssjuksköterskorna jobbade. Intervjuerna tog cirka 25-30 minuter. Båda 

författarna medverkade som intervjuare respektive observatör. Inspelningsutrustning 

testades även under de intervjuerna och om den planerade tiden var hållbar (Henricson 

2012). Vid den första pilotintervjun tillfrågades informanten om frågorna ansågs vara 

relevanta utifrån studiens syfte. Informanten och författarna upplevde tillsammans att 

ytterligare frågor behövdes ; Har du någon gång reflekterat över en viss händelse där 

värdigheten bevarades eller kränktes och vad var det? Varför kan inte alltid bevarad 

värdighet bevaras? Förs det någon diskussion aktivt på din arbetsplats? Informanten 

vid den andra pilotintervjun upplevde sedan att frågorna väl besvarade studiens syfte. 

Pilotstudien inkluderades sedan i resultatet. Resterande intervjuer genomfördes i januari 

2016, i ett enskilt rum på de respektive operationsavdelningarna. Intervjuerna varierade 

mellan 15-30 min. 

 

Dataanalys 

 

Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2004), för att säkerställa att analysen svarade väl på studiens 

syfte. Innehållsanalys innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att materialet 

genomläses upprepade gånger för att få en förståelse för helheten.  

 

Transkribering gjordes allteftersom intervjuerna samlades in. Materialet 

avidentifierades och fick ett nummer som användes under analysprocessen. Författarna 

läste sedan igenom materialet för att kunna plocka ut meningar och fraser som svarade 

mot syftet. Dessa meningar färgmarkerades och plockades ut till meningsbärande 

enheter. De skrevs ned i ett dokument där de sedan bildade koder, underkategorier och 

grupperades i olika kategorier utifrån de meningsbärande enheterna (se tabell 1). 

 

En induktiv ansats är en förutsättningslös kodning av olika personers berättelser och 

upplevelser, det finns inga förutbestämda kategorier (Graneheim & Lundman 2004). 

Författarna läste materialet utan att ha förutbestämda kategorier, de växte fram 

allteftersom. I analysprocessen användes en manifest nivå då fokus varit på det sagda, 

det uppenbara i intervjuerna (Graneheim & Lundman 2004).  
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Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

"...att de känner sig 

omhändertagna av 

personalen..." 

Känna sig 

omhändertagen 

Att patienten ska 

känna sig trygg 

Att vara 

fokuserad 

Patientfokus 

”jag tänker alltid på 

hur jag jobbar, jag 

försöker skydda och 

värna.” 

Att tänka på hur 

jag jobbar och 

försöka skydda 

och värna 

patienten. 

Att skydda och 

värna om 

patienten 

Att föra 

patientens talan 

Patientens 

advokat 

”..att man inte pratar 

om, till viss del 

måste man… inte 

prata illa om pat. 

Göra narr av den 

kanske, hur man ser 

ut eller vad den sa 

eller… det är det 

viktigaste.” 

Att man inte 

pratar illa om 

pat, göra narr av 

den kanske, hur 

den ser ut eller 

sa. 

Att man inte 

pratar illa om 

patienten. 

Respektera Patientens 

advokat 
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Forskningsetiska överväganden 

Utifrån Helsingforsdeklarationen följer studien forskningsetiska principer (World 

Medical Assossiation 2015). Genom att verksamhetschefer/avdelningschefer lämnade 

ett frivilligt informerat skriftligt samtycke (se bilaga 1 och 2.).  

Etiska överväganden utifrån Etikprövningslagen (2003:460) har beaktats avseende 

bestämmelse om samtycke till forskning, att skydda den enskilda människan samt 

respekt för människovärdet. Informationsbrev till informanterna lämnades ut via 

avdelningschefen, med information om att materialet behandlades konfidentiellt, att 

deltagandet var frivilligt och att det kunde avbrytas utan vidare förklaring. 

Utifrån personuppgiftslagen (1998:204) skyddades deltagarnas personliga integritet 

genom att personuppgifterna behandlades konfidentiellt, då intervjuerna 

avidentifierades och fick ett nummer. 

 

Studiens tillvägagångssätt utfördes så att det inte skulle förekomma risk för plagiat, 

förfalskningar eller oredligheter. Genom att data inte har utelämnats eller manipulerats. 

Författarna har själva intervjuat, analyserat och transkriberat.  
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RESULTAT 

 

I analysen framkom tre olika kategorier med underkategorier, se tabell 2, som svarar väl 

på syftet. De kategorier som framkom var; Patientens advokat, Patientfokus och , 

Arbetsmiljö. Underkategorierna samt citat från operationssjuksköterskorna skrevs ned i 

löpande text. Kategorierna och underkategorierna kom att redovisas med rubriker. 

 

Tabell 2 Underkategorier och Kategorier. 

Underkategori Kategori 

Respektera Patientens advokat 

Maktförhållande  

Föra patientens talan  

Att vara fokuserad 

 
Patientfokus 

Delaktig patient  

Teamarbete Arbetsmiljö 

Diskussion  

 

Patientens advokat 

 

I intervjuerna framkom det att operationssjuksköterskan såg sig själv som patientens 

advokat genom att på olika sätt skydda och försvara patienten i den utsatta situationen, 

genom att respektera och bevara patientens integritet. Det framkom även att det var 

viktigt att som operationssjuksköterska förstå att det finns ett maktförhållande som 

påverkar bevarandet av värdighet och att ha ett professionellt bemötande genom att  

föra patientens talan och visa empati.  
 

Respektera 

 

Operationssjuksköterskorna framhöll vikten av att respektera patienten genom att 

behålla dennes integritet när patienten inte blottades mer än nödvändigt och på så sätt 

bevarades värdigheten. Operationssjuksköterskorna menade att de var vana vid nakna 

kroppar och de underströk betydelsen av att hela tiden tänka på att hålla den sårbara 

patienten täckt. 

 

...skydda patienten, inte blotta i onödan, bevara integriteten.[...]Det är ju 

att man behåller patienten skyld, privata delar… 
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Operationssjuksköterskorna menade att det var viktigt att upprätthålla patientens 

självständighet genom att skydda patienten. På så sätt bevarades värdigheten för 

patienten. En operationssjuksköterska uttryckte att självständigheten upprätthålls genom 

att respektera patientens integritet  "...man hela tiden tänker på att bevara patientens 

självständighet..[...] hela tiden skydda..." Operationssjuksköterskorna uttryckte vikten 

av att känna empati för att vara professionell i sitt yrkesutövande.  

 
…det hade kunnat vara jag. [...] Jag påminner mig ofta tänk om det 

vore min mor, far, bror eller min bästa vän, då reagerar man bättre, 

medmänniska. 

 

Betydelsen av att respektera och inte prata nedsättande om patienten oavsett om 

patienten är sövd eller inte framkom som en del av bevarande av värdigheten. Patienten 

är i underläge och kan inte försvara sig själv. En operationssjuksköterska sa ".. att inte 

göra narr av den kanske, hur den ser ut eller vad den sa eller... det är det viktigaste" . En 

annan operationssjuksköterska uttryckte att det var viktigt att respektera patienten på 

samma sätt som om patienten var vaken. Vidare uttryckte operationssjuksköterskan att 

"..om man snackar skit om patient under operation, inte bryr sig om att patienten ligger 

där spritt språngande naken" respekteras inte patienten. Operationssjuksköterskorna 

betonade att inte låta negativa omständigheter påverka deras bemötande gentemot 

patienten. Det framkom att operationssjuksköterskan måste vara professionell i varje 

möte med varje patient även om operationssjuksköterskan inte är på humör den dagen.  

 
...Måste vara professionella i varje möte även om vi inte är på humör 

just den dagen... 

 

Maktförhållande 

 

Resultatet visade att operationssjuksköterskan upplevde att de var i ett maktförhållande 

gentemot patienten. Operationssjuksköterskan befann sig sterilklädd med endast ögonen 

synliga i en högteknologisk miljö och kände ett ansvar att hela tiden informera patienten 

för att bevara dennes värdighet. De såg som sin uppgift att avdramatisera situationen då 

det ofta var en främmande miljö som kunde upplevas skrämmande för patienterna. 

Operationssjuksköterskan besatt kunskap som patienten inte hade och de upplevde att 

det kunde få patienten att kan känna sig underlägsen.  

 
... och här står jag i en maktposition gentemot patienten så då är det ännu 

viktigare.Man kränker ju lättare, patienten kan ju knappt försvara sig.[...] 

man är i en sån värld, jättemycket medicinteknisk apparatur. Ja man är i 

en annan miljö och då kan man lättare glömma att patienten är en 

människa, ja att man informerar om allt man gör och varför... Det är ju en 

skrämmande miljö och patienten ska känna sig trygg. 

 

Det var viktigt att operationssjuksköterskan var medveten om maktförhållandet och att 

det inte blev ett hinder i bevarandet av värdighet. Flera av operationssjuksköterskorna 

framhöll att de informerade patienten om allt som skedde då de upplevde att bara 

patienten kom in på sal hamnade patienten i ett underläge och att värdigheten kränktes.  
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Föra patientens talan 

 

Det framkom även att operationssjuksköterskan fungerade som ett språkrör när 

patienten var sövd och inte kunde svara för sig själv. En operationssjuksköterska 

uttryckte "...kirurgen talade negativt om patient som endast var lätt sederad, väldigt 

kränkande ord han sa och som operationssjuksköterska får man säga ifrån...". Det var 

även viktigt att försvara patienten inför andras blickar. Operationssjuksköterskan 

ansvarade för att inte mer personal än nödvändigt närvarade på operation 

intraoperativt." …har skickat ut folk från salen som inte behöver vara där, jag tror att de 

skulle uppleva det som jobbigt om mycket folk var omkring vid tex gynundersökningar 

eller operationer. 

 

Patientfokus 

 

Det framkom i analysen att som operationssjuksköterska var det viktigt att vara 

fokuserad. Det var en stor del i bevarandet av värdigheten, att operationssjuksköterskan 

såg patienten och var förberedd på mötet. Alla operationssjuksköterskor betonade vikten 

av att patienten behövde känna delaktighet och därmed trygghet för att bevarad 

värdighet skulle uppnås. 

 

Att vara fokuserad 
 

Flera av operationssjuksköterskorna menade att det var viktigt att vara fokuserad på 

patienten. Det var ibland lätt att tappa fokus och glömma bort patienten. Det var viktigt 

att påminna sig själv och varandra om att inte diskutera saker som inte var relevanta. 

 
…påminna sig själv ibland varför man är här, vara fokuserad, inte låta 

andra saker påverka”. ”När man inte har fokus på vad man ska göra, 

fokus liksom har kommit bort… när det blir för mycket runt omkring... 

 

För att inge patienten ett förtroende och känsla av att denne var i fokus så framhöll flera 

av operationssjuksköterskorna att de ville vara pålästa för att få en bakgrund om 

patienten. Kunna svara på patientens frågor och eventuella funderingar för att kunna 

bemöta patienten som en människa och bevara värdigheten.  

 
... Att man läst på lite, har en bakgrund, man har en grund att stå på. 

Bemöta patienten som en människa... 

 

Operationssjuksköterskorna framhöll att det var viktigt att se patienten, presentera sig 

och inte prata över huvudet på patienten. Att bekräfta patienten som en individ och inte 

ignorera. En operationssjuksköterska gick alltid fram till patienten och presenterade sig 

och på det sättet bekräftade patienten och då bevarades värdigheten. 

Operationssjuksköterskan läste av situationen och kände om patienten ville ha kontakt 

eller inte. Flera operationssjuksköterskor menade att ibland hann de bara med en kort 

nickning, men att de hade ögonkontakt med patienten och på det sättet bekräftade dem. 

Som operationssjuksköterska alltid ha ett fokus och sätta patienten i centrum. Patienten 

fick inte bara behandlas som en diagnos.  

 
…det här att man talar mycket över huvudet på patient. Man rullar in och 

det är mycket, man tar ingen notis”.” Jag tror att det kan uppfattas 
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kränkande om man inte noterade att de är där…. Jag försöker tänka på 

patient och söka ögonkontakt…Att de känner sig omhändertagna”.”…att 

patienten ska ju ändå vara i centrum… Man talar om vilken funktion man 

har och ställer de frågor man har och verkligen lyssnar på de svar man får.  

 

Flera operationssjuksköterskor tog  upp i intervjuerna att det ofta var mycket personal i 

operationssalen, de menade att det kunde upplevas rörigt för patienten innan 

nedsövning. Då ansåg de att WHO:s checklista var ett bra instrument för att fokusera 

och inge trygghet till patienten när all personal var samlade och uppmärksammade 

patienten. 

 

Delaktig patient 

 

I intervjuerna visade det sig att det var viktigt att få med patienten i ett samtal för att 

patienten skulle känna sig delaktig i vården. Operationssjuksköterskorna menade även 

att mötena ofta var korta och intensiva innan patienten sövdes.  

 
 …involvera patient och föra ett samtal…att man får med patienten i 

ett samtal och att det flyter på. [...]att patienten känner sig delaktig. 

[...]..att man som patient vet vad som ska ske, då kan man känna sig 

mer trygg, det har med värdigheten att göra, att känna att man är med.  

 

Vidare sa en operationssjuksköterska att det var ”…jätteviktigt att de får säga det de 

vill, sina åsikter och att lyssna så att de känner att de har sin värdighet kvar”. 

 

Flera av operationssjuksköterskorna betonade vikten av att patienten inte skulle känna 

sig utlämnad och att det patienten upplevde var viktigt. Vidare att patienten inte skulle 

känna sig utlämnad och åsidosatt. Det kunde minska patientens känsla av värdighet. 

 
... patienten ska inte på något sätt känna sig utlämnad.[...] ett ansvar att 

patienten inte ska känna sig utlämnad mer än nödvändigt. 
 

 

Det framkom i flera intervjuer att operationssjuksköterskor ansåg att det var viktigt att 

vara tillgänglig som personal för att få en delaktig patient. Vidare ansåg de att beröring 

av patienten och ett lugnt bemötande var viktigt. 
…man hälsar, tar på patienten och säger hej, då bli patienten sedd, det 

tror jag är viktigt...tilltala dem lika fint och vänligt som vem som 

helst....och att personalen finns till här för mig. [...] Patienterna känner 

sig omhändertagna… [...] Patienten har ingen annan, lägger sig helt i 

våra händer. Det är ett stort förtroende…att patienten får känna att hon 

är huvudpersonen och låter patienten känna det… Man försöker 

avdramatisera, om man märker att de är rädda och nervösa och så. 

 

Arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljön återkom flera gånger i intervjuerna och operationssjuksköterskorna 

beskrev att det påverkar deras intention att upprätthålla patientens värdighet. Det var 

viktigt med teamarbete och god kommunikation på operationssalen. 

Operationssjuksköterskorna uttryckte att det var bra att reflektera och diskutera över sitt 

arbetssätt för att hela tiden förbättra vården kring patienten och för att värdigheten för 

patienten ska bevaras. 
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Teamarbete  

 

Var det rörigt och ostrukturerat på salen upplevde flera operationssjuksköterskor att det 

var svårt att bevara patientens värdighet. De upplevde att vid personalskifte till exempel 

för lunch eller i slutet av dagen, blev det ibland rörigt och ostrukturerat.  

Några operationssjuksköterskor menade även att stämningen i operationssalen och 

förmågan att bevara värdighet påverkades beroende på vilka 

yrkeskategorier/professioner som arbetade tillsammans. 

 
…om narkos upplever att patient är skiträdd behöver jag ju inte närma 

mig, det kan bli värre, vi har en kommunikation.[...] andra på salen 

som kan bistå. [...] få till en teamkänsla inför varje op. [...] 

Kombination av folk i teamet…man är olika där också, vissa flyter 

bättre man får en behagligare stämning.  

 

Stress och hög arbetsbelastning påverkade arbetsmiljön och bevarandet av värdigheten 

negativt. Flera operationssjuksköterskor uttryckte att det ibland var frustrerande att 

operationsprogrammen var omfattande och att de hela tiden jobbade mot tiden 

 
…stress och irritation från operatör över hur det ser ut i verkligheten. 

Ingen vill ju förnedra en människa, så är det ju. [...] ett tempo, det är 

ett program, det är stress, och att det går lite för fort, det blir rutin och 

vardag. 

 

Diskussion 

 

Det framgick i flera av intervjuerna att operationssjuksköterskorna tyckte det var viktigt 

att reflektera och att diskussion förs på arbetsplatserna om värdighet och hur den 

bevaras. Dock menade de att det kan förbättras. En operationssjuksköterska uttryckte att 

det inte fanns någon aktiv diskussion utan att de arbetade med värdighet i det tysta, att 

de tog bevarad värdighet som en självklarhet  
 

….vi diskuterar situationer under tiden. [...] .även efteråt, man 

sammankopplar, vad kan man göra bättre nästa gång. [...] jag tycker 

det är bra att stanna upp ibland och fundera... 
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DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att beskriva hur operationssjuksköterskor upplever sig bevara 

värdighet hos patienter intraoperativt. Resultatet visar att tre olika kategorier har stor 

betydelse i bevarandet av värdigheten hos patienten. De kategorier som  framträdde var: 

Patientens advokat, Patientfokus och Arbetsmiljö. Det som tydligt visade sig i 

resultatet var att det var viktigt att operationssjuksköterskan var patientens advokat 

genom att patienten respekterades, att operationssjuksköterskan förde patientens talan 

och inte missbrukade sin maktposition. Vidare att operationssjusköterskan hade ett 

patientfokus genom att få patienten delaktig i sin vård. Det kom även upp i resultatet att 

arbetsmiljön hade en betydelse i bevarandet av värdighet. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att det var viktigt att operationssjuksköterskan 

var patientens advokat. Det bekräftas av Lindwall och von Post (2012) som hävdar att 

operationssjuksköterskan är patientens advokat, den som för patientens talan. 

Operationssjuksköterskorna i föreliggande studie menade vidare att patientens integritet 

bevarades när de förhindrade att patienten blottades i onödan. Det bekräftas av Ballie 

och Ilott (2010) och Walsh och Kowanko (2002) som menar att patienter upplever att 

deras värdighet kränks när de blottas utan anledning och behandlas som objekt. Vidare 

berättade operationssjuksköterskorna att respektera patienten och att föra patientens 

talan var viktiga delar i att vara patientens advokat. Farrell (2003) hävdar i en artikel att 

den perioperativa sjuksköterskan, som innefattar både anestesi- och 

operationssjuksköterska, inte är patientens advokat. Farell menar att advokat och 

vårdare inte bör jämföras, att den perioperativa sjuksköterskan ska vara vårdare inte en 

advokat. De kritiker som menar att operationssjuksköterskor inte ska kallas för 

patientens advokat hävdar bla att patienten inte får möjlighet att välja 

operationssjuksköterska, att det är ett främjande av ett egenintresse, samt påtryckningar 

från övrig vårdpersonal (Marschall 1994). Mallik (1997) menar att konceptet med att 

vara patientens advokat är öppen för flera tolkningar. Att vara patientens advokat är ett 

komplext uttryck och innefattar många delar. I föreliggande studie fick patientens 

advokat den mening att operationssjuksköterskan ansvarade för att patienten inte skulle 

komma till skada i den utsatta situationen, genom att bevara patientens integritet och 

självständighet, respektera patienten som en individ och föra patientens talan. Samt att 

som operationssjuksköterska förstå att det finns ett maktförhållande mellan patient och 

personal som inte får missbrukas. När personalen inte längre arbetar med viljan att vara 

patientens advokat, hamnar patienten i en situation omöjlig att själv försvara sig. Därför 

anser författarna att det är av vikt att vara fokuserad på patienten och på situationen för 

att behålla rollen som patientens advokat. I resultatet framkommer det att ingen vill med 

vilja kränka en patients värdighet, därav betydelsen av att föra en diskussion på 

arbetsplatsen. 

 

Resultatet visade att operationssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att bryta 

negativt prat på operationssalen, oavsett om patienten var vaken eller sövd. Det styrks 

av Blomberg et al.(2015) som menar att operationssjuksköterskan ska förebygga 

oprofessionellt uppträdande inför patienten såsom onödigt prat och nedlåtande 
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kommentarer i operationssalen. Vidare skriver de att patienten är i en sårbar situation 

och att operationssjuksköterskan ska ´hålla ett vakande öga´ på patienten.  

 

I resultatet framkom det att det var viktigt för operationssjuksköterskan att få en 

delaktig patient, genom att vara förberedd och möta patienten i den utsatta situationen. 

Då operationssjuksköterskan kände att patienten blev delaktig i mötet menade 

operationssjuksköterskan att patientens värdighet bevarades. Det bekräftas av 

Westerling och Bergbom (2008) som skriver att mötet mellan patient och 

operationssjuksköterskan är en viktig del i ´vårdandets relation´. De pekar även på 

vikten av det pre, intra- och postoperativa samtalen, att de ökar patientens känsla av 

välbefinnande. I föreliggande studie framkom det att det oftast är korta möten när 

patienten kommer till sal. Hur kan tid skapas för dessa möten? Idag finns inte den tiden, 

men då författarna har sett att om den tiden ges bevaras värdigheten för patienten och 

patienten upplever en god vård, är det inte angeläget att tid ges för dessa möten? 

 

Operationssjuksköterskorna framhöll att var viktigt att hinna med att se patienten och 

våga möta patientens blick vid det korta mötet. De uttryckte vidare att de läste av 

situationen och patientens kroppsspråk om patienten ville ha kontakt. Det bekräftas i en 

studie av Blomberg et al.(2015) som anser att mötet mellan operationssjuksköterskan 

och patienten är en viktig del i vårdandet intraoperativt. Att operationssjuksköterskan 

och patienten är i en relation och i den relationen känner operationssjuksköterskan bla 

av om patienten vill ha kontakt eller inte. 

 

Flera operationssjuksköterskor framhöll vikten av att vara fokuserade på arbetet samt att 

hjälpas åt att behålla fokus intraoperativt. Det var lättare att behålla fokus på patienten 

när de var förberedda och inlästa på patienten. Detta styrks av Kasén (2002) som skriver 

att ´vårdandets relation´ ses i relationen mellan patient och sjuksköterskan, där 

förståelse av patientens historia är en viktig del. 

 

Resultatet i studien visade att känsla av trygghet var en viktig del i bevarandet av 

värdighet. Operationssjuksköterskorna framhöll att det var viktigt att avdramatisera 

genom att vara lugna, försiktiga i sin beröring och inge förtroende. De menade även att i 

de flesta fall var det för patienten en okänd och främmande miljö och det var då viktigt 

att få patienten att känna sig trygg. Kelvered et al. (2012) hävdade att genom 

omvårdnadsåtgärder som att ge ögonkontakt, närhet och samtal gav det patienterna en 

känsla av trygghet.  

 

I studien betonar operationssjuksköterskorna vikten av att bemöta patienten på ett 

empatiskt sätt, att visa förståelse för patientens situation. Det var viktigt att vara 

professionell i sin framtoning och inte låta omständigheter påverka bemötandet av 

patienten. Det styrks av Baillie och Ilott (2010) som menar att det är viktigt att vara 

vaksam över hur det egna beteendet påverkar patienten och att uppmärksamma kollegor 

när deras beteende kränker patientens värdighet.  

 

I studien framkommer det att operationssjuksköterskorna tyckte det var av vikt hur 

teamet såg ut och att det påverkade arbetsmiljön. I kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska för specialistsjuksköterske examen med inriktning mot 

operationssjukvård står det att operationssjuksköterskan ska ha kompetens att enligt 
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gällande kvalitetssystem ansvara för en god perioperativ omvårdnad genom att 

samverka i den perioperativa vårdkedjan, samverka på operationsavdelning och 

samverka i team på operationssalen. (Riksförening för operationssjukvård & svensk 

sjuksköterskeförening 2011). Flera operationssjuksköterskor påpekade även att 

värdigheten kränks oftare när flera olika yrkeskategorier/professioner är inblandade. 

Utifrån den kunskapen väcks frågor kring hur utbildningarna till de olika professionerna 

behandlar ämnen rörande etik och moral.  

 

Genom att synliggöra hur operationssjuksköterskor upprätthåller patientens värdighet 

intraoperativt uppfylls den del av kompetensbeskrivningen där operationssjuksköterskan 

tillsammans med operationsteamet bland annat ska ansvara för att bevara patientens 

värdighet, integritet och autonomi (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk 

sjuksköterske förening, 2011). 

 

Metoddiskussion 

 

En intervjustudie med kvalitativ design ansågs vara relevant utifrån studiens syfte. En 

observationsstudie kunde ha varit intressant, för att studera fenomenet i dess naturliga 

sammanhang. Då författarna är oerfarna inom forskning ansågs det inte vara aktuellt, 

även om det hade varit intressant att göra en sådan studie med ett syfte att undersöka 

hur värdighet bevaras. Ett formulär med nedskrivna berättelser hade kunnat användas, 

även fokusgrupper, för att få en diskussion kring ämnet. En kvalitativ design valdes med 

induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ design lämpade sig 

då fokus var operationssjuksköterskans levda erfarenheter och upplevelser av bevarad 

värdighet (Polit & Beck 2012). 

 

En kvalitativ design innebär i allmänhet att slå samman olika data, den är flexibel och 

anpassningsbar till ny information under datainsamlingen, tenderar att vara holistisk och 

strävar efter en förståelse för helheten. (Polit & Beck 2012). 

 

I studien användes ett bekvämlighetsurval, där tre sjukhus valdes ut. Polit och Beck 

(2012) skriver att ett bekvämlighetsurval är en lätt och effektivt insamling men ej en 

metod att föredra. Nyckeln i en kvalitativ studie är att få den mesta möjliga information 

från få urval och ett bekvämlighetsurval kanske inte ger de bästa informationsrika 

källorna. Däremot är bekvämlighetsurval ett ekonomiskt och lätt sätt att få in 

information. Ett sådant urval fungerar bra när informanter från en speciell klinik eller 

organisation ska väljas ut.  

 

På grund av lågt deltagande efter kontakt med två sjukhus, kontaktades ett tredje 

sjukhus och ytterligare tre informanter valdes ut med hjälp av avdelningschefen på 

operationsavdelningen. Då antalet operationsavdelningar blev fler ökade 

överförbarheten (Polit & Beck 2012). 

 

Polit och Beck (2012) skriver om sex olika kriterier för datainsamling. Urvalet ska  

bedömas vara relevant för syftet och ge rik information om fenomenet. Urvalet ska ge 

trovärdiga beskrivningar av det eftersökta fenomenet samt att datainsamlingen ska 

bedömas vara möjlig utifrån tillgångar, tid och författarnas förmåga att hantera 

datainsamlingen. 
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Undersökningsgruppen bestod av tio informanter då det ansågs vara ett relevant antal 

och data materialet vara tillräckligt omfattande. Både manliga och kvinnliga 

operationssjuksköterskor oberoende av ålder och yrkeserfarenhet valdes ut. 

Informanterna var en man och nio kvinnor. Åldern på informanterna var mellan 29-58 

år och yrkeserfarenheten var mellan 3-35 år. Det gav ett brett resultat och ökade 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman 2004). Intervjuerna genomfördes under två 

perioder, utifrån verksamheternas olika behov. Datainsamlingen ansågs uppnå mättnad 

då informationen från informanterna ofta överensstämde. Intervjuerna analyserades 

kontinuerligt.  

 

På två av operationsavdelningarna hade författarna haft sina VFU:er förlagda tidigare. 

Polit och Beck (2012) skriver att kvalitativa forskare behöver vara vaksamma på att 

vara för emotionellt involverade i deltagarna. Författare som kommer för nära deltagare 

riskerar att deras förmåga att insamla trovärdig och meningsfull data. I föreliggande 

studie ansåg författarna att det kan vara en fördel att känna deltagarna eftersom 

värdighet kan vara laddat att diskutera. De var dock medvetna om de emotionella 

banden. Polit och Beck (2012) skriver även  att det är viktigt att forskaren är medveten 

om sin egen roll och reflekterar över sitt eget beteende och hur det påverkar studien.  

 

De två första intervjuerna fungerade som pilotintervjuer. Under den första intervjun 

testades inspelningsutrustning och om den planerade tiden var hållbar. Pilotintervjuer 

kan användas för att kontrollera att informanterna förstår de frågor som ställs och 

intervjuteknik får prövas. Vidare tillfrågades informanten i föreliggande studie om 

frågorna ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte (Henricson 2012, Nyberg & 

Tidström 2012). Efter diskussion med informanten kom det fram ytterligare frågor som 

var relevanta, dessa fick också den första informanten svara på. Vid den andra intervjun 

tillfrågades informanten om frågornas relevans och informanten tyckte det var bra. 

Dessa båda intervjuer inkluderades sedan i resultatet. Nyberg och Tidström (2012) 

skriver att om frågorna och undersökningsmetoden inte behöver ändras i större 

utsträckning kan de intervjuerna tas med i slutgiltiga datainsamlingen.  

 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom var för sig av författarna och 

meningsbärande enheter färgmarkerades. Tillsammans diskuterades likheter och 

olikheter i resultatet för att få fram de mest passande meningsenheterna för att öka 

trovärdigheten. Graneheim och Lundmann (2004) skriver att en av de mest kritiska 

delarna är att välja ut passande meningsenheter. Meningsenheter som är för breda 

tenderar att bli för svåra att analysera och för korta meningsenheter tenderar att tappa 

innebörden. Underkategorier och kategorier bildades. Graneheim och Lundmann (2004) 

skriver att beroende på hur relevanta kategorier och teman är ökar trovärdigheten. 

Författarna i föreliggande studie har efter diskussion med handledare läst igenom och 

ytterligare analyserat materialet. 

 

Tillförlitligheten styrks då författarna läst samtliga intervjuer och genomfört analysen 

gemensamt. Dock kan resultatets tillförlitlighet diskuteras då analysarbetet genomförts 

av två personer utan tidigare erfarenhet av kvalitativ forskning. Graneheim och 

Lundmann (2004) menar att det alltid blir någon form av tolkning av text och att den 

kan vara mer eller mindre djup. Det hade kunnat bli ett annat djup i tolkningen och mer 
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latent analys om författarna haft mer erfarenhet av intervjustudier och kvalitativ 

forskning. 

 

Resultatet i studien anser författarna vara giltigt då det som eftersökts besvarats. 

Graneheim och Lundman (2004) säger att resultatet anses vara giltigt då det lyfter fram 

det som är representativt eller typiskt för det som var avsett att beskrivas. Giltigheten 

styrks ytterligare enligt Graneheim och Lundman (2004) då resultatet redovisades i 

kategorier och underkategorier i löpande text med lämpliga citat. 

 

I studien framkom det att det var viktigt att föra en diskussion på arbetsplatsen men att 

det inte alltid var så. Resultatet från studien hoppas författarna kan ligga till grund för 

samtal och ge en ökad medvetenhet inom arbetsgruppen för etik och värdighet. 

Patientens värdighet fortsätter i olika situationer att kränkas. Är det så att tidspress, 

planering och organisation är bidragande orsaker till att det förekommer kränkt 

värdighet? Hur kan riskerna för kränkt värdighet minimeras? Ytterligare studier behövs 

i ämnet för att belysa problematiken och försöka hitta fler lösningar på hur vården kan 

förbättras och minska fallen av kränkt värdighet. 
 

KONKLUSION 
Studien visade att operationssjuksköterskorna ansåg sig vara patientens advokat genom 

att respektera patienten, föra patientens talan och att vara medveten om att det finns ett 

maktförhållande mellan operationssjuksköterska och patient. Det var viktigt att ha 

patienten i fokus genom att vara fokuserad som personal och att få patienten att känna 

sig delaktig. Det var viktigt att vara professionell i sitt bemötande och att arbetsmiljön i 

form av teamarbete och nivå på arbetsbelastning spelade stor roll i bevarandet av 

värdighet. Sist framkom det att det var bra att reflektera i arbetsgruppen genom 

kontinuerliga diskussioner. Dessa kategorier stämde överens med tidigare forskning.  
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Studerandes namn, kurs 

 

Ovanstående studerande vid, inom omvårdnad, Karlstads universitet, erhåller tillstånd 

att genomföra examensarbetet benämnt: 

Bevarad värdighet hos patienter intraoperativt. 

vid klinik 

kirurg operation, ortoped operation. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ort och datum 
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Verksamhetschef/motsvarande 

 

 

Osa  

Mvh Kristina Ökvist och Maria Vadsten 

kristina.okvist@regionorebrolan.se  

maria.vadsten@regionorebrolan.se   



 

 

 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till verksamhetschef/motsvarande 

 

Härmed ansöks om tillstånd att intervjua 5 st operationssjuksköterskor på er avdelning. 

Syftet är att genomföra en kvalitativ intervjustudie gällande hur värdigheten bevaras för 

patienten, intraoperativt.  

Intervjuerna kommer  att utföras i slutet av ett arbetspass. De spelas in och sedan 

transkriberas för att analyseras med innehållsanalys. I samband med trankriberingen 

avidentifieras intervjun. 

Resultatet från intervjuerna kommer att användas som ett underlag för ett 

examensarbete på avancerad nivå vid Karlstad Universitet. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. Alla svar 

behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen 1998:204. 

Handledare för studien är Mona Persenius, universitetslektor och forskare inom 

omvårdnad, Karlstad  universitet. 
 

Ansvariga för intervjuerna är: 

Kristina Ökvist 

Karlstad Universitet 

Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Specialistsjuksköterska med inriktning mot 

operationssjukvård 

073-5417422 

 

Maria Vadsten 

Karlstad Universitet 

Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Specialistsjuksköterska med inriktning mot 

operationssjukvård 

070-6698021 



 

 

 

Bilaga 3 Information till operationssjuksköterskor 

 

Undertecknade önskar genomföra en kvalitativ intervjustudie med sammanlagt 10 st 

operationssjuksköterskor gällande bevarad värdighet för patienter, intraoperativt. Via 

Din chef har vi fått kontakt med Dig. 

 

Värdighet är ett stort område och i samtal med patienter under vår praktik har det 

framkommit att det är mycket viktigt att inte bli blottad/utlämnad intraoperativt. Därav 

blev vi intresserade av att utforska vad som finns skrivet om patienters upplevelse av 

värdighet och genom intervjuer med operationssjuksköterskor se vad de anser är 

värdighet för patienten intraoperativt.  

 

Intervjun kommer att utföras i slutet av ett arbetspass. Den spelas in och transkriberas 

sedan för att analyseras med innehållsanalys. I samband med trankriberingen 

avidentifieras intervjun. 

Resultatet från alla intervjuer kommer att användas som ett underlag för ett 

examensarbete på avancerad nivå vid Karlstad Universitet. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. Alla svar 

behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen 1998:204. 

 

Handledare för studien är Mona Persenius, universitetslektor och forskare inom 

omvårdnad, Karlstad  universitet. 

 

Mvh Kristina och Maria 

 

Kristina Ökvist 

073-5417422 mail: kristina.okvist@regionorebrolan.se 

Maria Vadsten 

070-6698021 mail: maria.vadsten@regionorebrolan.se  



 

 

 

Bilaga 4 

Intervjuguide: 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du varit operationssjuksköterska? 

 

Vad anser Du är bevarad värdighet för patienten intraoperativt ?  

Har du någon gång reflekterat över en viss händelse, och vad var det? 

 

Vad anser Du är kränkt värdighet för patienten intraoperativt ?  

Har du någon gång reflekterat över en viss händelse, och vad var det? 

 

Vad tror Du patienten upplever som kränkt respektive bevarad värdighet? Stämmer det 

med din uppfattning? 

 

Hur gör Du för att upprätthålla patientens värdighet intraoperativt?  

 

Vad tror Du är orsaken till att kränkt värdighet förekommer hos patienter? Varför kan 

det inte alltid upprätthållas? 

 

Är det något om värdighet som vi inte tagit upp som du vill nämna? 

 

Pratar ni om detta? Förs det någon diskussion aktivt på din arbetsplats? 

 
 

Avslutning: 

 

Är det något annat Du skulle vilja ta upp? 


