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Sammanfattning    
 
Tiden för omhändertagandet av patienter som kommer till operationsavdelningen 
tenderar att minska och genomströmningstakten av patienter går istället i riktning mot 
att öka. Operationssjuksköterskor har trots detta en laglig skyldighet att ge varje patient 
en individuell omvårdnad. Den perioperativa sjuksköterskan ska enligt den 
perioperativa vårdmodellen träffa patienten i ett pre-, intra- och postoperativt samtal, för 
att tillsammans med patienten kunna reflektera över dennes behov och önskningar i 
samband med operation. Idag ges sällan denna möjlighet. Därför är det viktigt att belysa 
patienters upplevelser i samband med en operation för att kunna förbättra vårdkvalitén. 
Studiens syfte är att beskriva hur patienter som genomgår ett operativt ingrepp erfar 
vårdandet i den intraoperativa fasen. Examensarbetet är utfört i form av en mindre 
empirisk studie. Fem patienter i åldrarna 24 – 77 år, två kvinnor och tre män, är 
intervjuade. Metoden för uppsatsen är inspirerad av en fenomenologisk ansats på 
livsvärldsteoretisk grund. Analysarbetet av intervjuerna utmynnade i att de 
meningsbärande enheter som framträdde jämfördes med avseende på likheter och 
skillnader. Innebörder som liknade varandra sammanfördes sedan till sammanlagt sex 
teman. Dessa är ”Oro och rädsla”, ”Utlämnad”, ”Trygghet och Tillit”, 
”Omhändertagande – Brist på omhändertagande”, ”Delaktighet – Brist på 
delaktighet” samt ”Upplevelser av miljön”. Resultatet visar att patienter är oroliga inför 
sin operation. Bland annat för att miljön på operationsavdelningen är främmande. I flera 
situationer känner sig även patienter utlämnade. Det kan vara att inte skyddas mot insyn 
eller att medpatienter kan höra samtal mellan patient och vårdare. Trygghet upplevs 
genom det sätt vårdare bemöter patienter eller på det sätt vårdandet utförs. Tillit handlar 
om hur patienter får förtroende för vårdare och därmed överlämnar sig. Patienter menar 
också att de tar för givet att vårdarna kan sin sak. När vårdare visar att de bryr sig om 
känner sig patienter omhändertagna, på samma sätt som patienter inte känner sig 
omhändertagna när vårdaren inte lyssnar till patienters åsikt. Att känna delaktighet 
handlar till stor del om att bli informerad om sin sjukdom och behandling. Patienter 
framför även synpunkter på att få vara mer delaktig genom till exempel ett uppföljande 
samtal postoperativt med den perioperativa sjuksköterskan. Slutsatsen är att patienter 
önskar en större delaktighet i sin perioperativa vård för att känna sig så förberedda som 
möjligt inför operationen. 
 
Nyckelord: Intraoperativa upplevelser, perioperativ vård, patienters upplevelser och 
perioperativ omvårdnad. 
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INLEDNING 

Följande magisteruppsats är skriven inom ramen för specialistutbildningen till 
operationssjuksköterska. Examensarbetet är utfört i form av en begränsad empirisk 
studie. Sammanlagt är fem patienter intervjuade om hur de upplever den intraoperativa 
fasen, den fas som vi blivande operationssjuksköterskor framför allt möter och vårdar 
patienter i. Framsteg inom medicinen, med nya operationsmetoder och alternativa 
behandlingsformer till kirurgisk behandling, har lett till att patienter idag vistas kortare 
tid på sjukhus i samband med att de genomgår ett kirurgiskt ingrepp. Likaså har den 
polikliniska verksamheten ökat, vilket innebär att patienter kommer till sjukhuset och 
går hem samma dag som operationen utförs. Tyvärr har inte den perioperativa 
omvårdnaden för patienter i samband med operation utvecklats i samma takt som den 
medicinska, utan snarare försämrats (Mitchell, 2003). Patienter har en laglig rätt, enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), att få vara delaktiga i sin vård. Som 
perioperativa sjuksköterskor har vi också en laglig skyldighet att ge varje patient en 
individuell omvårdnad. Avsikten med följande studie är därför att belysa hur patienter 
upplever tiden på operationsavdelningen, i samband med att de genomgår ett kirurgiskt 
ingrepp. Förhoppningen är att den kunskapen kan förbättra vården perioperativt genom 
att bättre se till patienters specifika behov och önskningar. 
 

 

BAKGRUND 

Perioperativ vård 
 
Begreppet perioperativ vård började användas i USA på 1970-talet. Ordets betydelse 
fastställdes år 1989 av AORN, Association of Operating Room Nurses. Lindwall och 
von Post (2000) definierar perioperativ vård med de vårdhandlingar och vårdaktiviteter 
som utförs av en anestesi- och operationssjuksköterska under de pre-, intra- och 
postoperativa faserna i samband med patienters operation. Det perioperativa vårdandet 
är en vårdprocess som grundar sig på mänskliga värden som godhet, omtanke, kärlek 
och välbefinnande, och är en samverkan mellan vetenskap, teknologi och konst. En 
perioperativ sjuksköterska ska i sitt vårdande skydda patienters värdighet, lindra lidande 
och hjälpa patienter att uppnå en högre grad av hälsa och välbefinnande. Som 
perioperativ sjuksköterska arbetar man tillsammans med flera yrkeskategorier där alla är 
beroende av varandras kunskaper. Yrket hämtar sina kunskaper från humanismen, 
vårdvetenskapen, den medicinska vetenskapen och teknikens värld. Den perioperativa 
sjuksköterskan har möjlighet att ägna hela sin uppmärksamhet åt en patient i taget. 
Sjuksköterskans hållning ska vara sådan att patienters värdighet inte kränks. Patienter 
ska också kunna känna att de är i goda händer och att vården är trygg och säker. Oavsett 
om patienten är vaken eller sövd under operationen är patienten en medmänniska som 
den perioperativa sjuksköterskan skall lyssna till, försvara och ta väl hand om (Lindwall 
& von Post, 2000). 
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Den perioperativa vårdprocessen 
 
Enligt Lindwall och von Post (2000) är den perioperativa vårdprocessen ett systematiskt 
sätt att reflektera över patienters behov och önskningar i samband med en operation. 
Målet med vården är optimal hälsa för patienter. Vårdprocessen delas in i fyra steg. 
Först kommer patientanalysen med datainsamling och dataanalys. Den följs av 
planering av vården, dess vårdhandlingar och vårdaktiviteter. Därefter kommer 
genomförandet av den planerade vården och slutligen utvärderingen av vården. Den 
perioperativa vårdprocessen kan också delas in i tre faser. Den pre-, intra- och 
postoperativa fasen. Preoperativ fas börjar för patienter när de får kroppsliga symptom 
som kräver kirurgisk behandling. Den tiden kan vara från några minuter, som vid ett 
akut insjuknande, till flera månader eller ibland längre, när patienter blir placerade i 
operationskö. Den preoperativa fasen avslutas när patienter anländer till 
operationsavdelningen och då tar den intraoperativa fasen vid. Tillsammans förbereder 
anestesi- och operationssjuksköterskor patienter inför operation. På dem vilar det 
övergripande ansvaret för patienters säkerhet och att patienter vårdas på ett värdigt sätt 
under operationen. Postoperativ fas varar från det att patienter transporteras från 
operationsavdelning till postoperativ avdelning. Under vistelsen på den postoperativa 
avdelningen återhämtar sig patienter från operation (Lindwall, 2004). För att kunna 
uppfylla kravet på en professionell vård, måste den perioperativa vårdprocessen 
innehålla professionell naturlig vård, grundvård och specialvård. Genom det 
professionella naturliga vårdandet hjälper den perioperativa sjuksköterskan patienter att 
införliva erfarenheterna från sjukdomen med patienters hela livssituation. Den 
innehåller allt det som patienter behöver oberoende av graden av hälsa. Relationen 
mellan perioperativ sjuksköterska och patient bygger på ömsesidighet. Genom ett etiskt 
förhållningssätt strävar sjuksköterskan efter att bevara människans värde och värdighet. 
Grundvård utgår från människans grundläggande behov. Målet för grundvården är att 
skydda och bevara patienters värdighet tillika vårda och skydda kroppen från faror och 
skador från omgivningen. Specialvård är en form av ersättande vård när grundvårdens 
åtgärder inte är tillräckliga. I specialvården ersätter man tillfälligt sviktande kapacitet 
hos patienter. I den perioperativa vården innehåller specialvården anestesisjukvård och 
operationssjukvård.  Perioperativ vård bör organiseras på ett sådant sätt att den ger 
utrymme för anestesi- och operationssjuksköterskans pre-, intra- och postoperativa 
vårdande, som innebär ett vårdande där sjuksköterskan bär ansvaret för kontinuiteten i 
vården. Den perioperativa vårdprocessen kan ses som formen av en hermeneutisk spiral 
där sjuksköterska och patient strävar efter att förstå varandra. Genom att tillsammans 
reflektera över vad som sker får de också en förståelse för situationen (Lindwall, 2004; 
Lindwall & von Post, 2000; von Post, 1993).  
 
 

Lagar och kompetensbeskrivningar 
 
Den perioperativa sjuksköterskans arbete styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763). I lagen anges att målet för all hälso- och sjukvård är en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Ett genomtänkt etiskt förhållningssätt ingår i 
kraven på god vård. Vidare anges att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose 
patienters behov av trygghet i vården och att behandlingen ska bygga på respekt för 
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patienters självbestämmande och integritet. Vården ska också så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. I Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och sjukvård vill Socialstyrelsen 
tydliggöra sin syn på omvårdnadens innehåll och genomförande. Den ska ges på lika 
villkor och patienter ska ges möjlighet att delta i beslut om och genomförande av sin 
omvårdnad. Varje situation är unik och omvårdnaden utformas därför individuellt. Den 
perioperativa sjuksköterskans arbete styrs också av Socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (SOSFS 1995:5). Där framgår att 
operationssjuksköterskans specialområde operationssjukvård omfattas av att inom 
yrkesområdet medverka genom att instrumentera och/ eller assistera vid operationer, 
behandlingar och undersökningar till patienter i alla åldrar. Vidare innebär det att 
operationssjuksköterskan ansvarar för författningsenlig kontroll av instrument och 
övrigt material som används i samband med operationer. Därtill ska hon iordningställa 
och funktionskontrollera inom specialområdet förekommande medicinsk apparatur och 
instrument samt kunna utnyttja apparaternas olika funktioner så att adekvat behandling 
kan genomföras på ett säkert sätt. På operationssjuksköterskan vilar också ansvaret att 
hygieniska och aseptiska krav uppfylles. Operationssjuksköterskan har även ansvar för 
omhändertagandet av preparat i samband med operationer och undersökningar. Förutom 
ett etiskt förhållningssätt skall omvårdnadsteoretiska grunder prägla arbetet. Vården 
omfattar också både vanligt förekommande som komplicerade akuta sjukdomar och 
vård av skador, vilka blir föremål för undersökningar och/eller operativa ingrepp vid en 
allmän eller specialinriktad operationsavdelning. Den perioperativa sjuksköterskan ska 
också kunna informera patienter och ansvara för deras omvårdnad. Enligt 
patientjournallagen (SFS 1985:562) är en legitimerad sjuksköterska skyldig att 
dokumentera vården i patienters journal. I Socialstyrelsens författning (SOSFS 1993:20) 
markeras ytterligare sjuksköterskans skyldighet att dokumentera vårdandet genom att 
skriva att sjuksköterskan skall föra patientjournal. All personal inom hälso- och 
sjukvården lyder under tystnadsplikten (SFS 1998:531). För den perioperativa 
sjuksköterskan innebär det en skyldighet att respektera patienters integritet, deras 
okränkbarhet och oantastlighet (Lindwall & von Post, 2000). 
 
 

Patienten – den subjektiva kroppen 
 
Enligt Lindwall och von Post (2000) ser vårdvetenskapen människan som en enhet 
bestående av kropp, själ och ande. Därför kan inte människan ses som ett objekt utan 
måste ses som en levd kropp. Människan lever genom sin kropp. Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) förklarar livsvärlden som människans levda 
värld och som den verklighet hon dagligen lever i. Människan finns till i världen via sin 
livsvärld. Varje individ har sin egen livsvärld och varje människa är unik. Genom 
kroppen kan vi uppleva och erfara både glädje och lycka, men också sjukdom, oro och 
smärta. Som perioperativ sjuksköterska möter man olika kroppar. Det kan vara den 
sjuka kroppen, den olydiga kroppen, den sårbara kroppen och den uthärdande kroppen. 
Ofta är det på grund av sjukdom eller skada som behovet av operation uppkommer. Det 
medför en förändring i patienters kropp, tillika livsvärld. Ibland leder sjukdom till en 
permanent förändring för personen i fråga. Detta kan bidra till att människans identitet 
hotas eftersom kroppen inte längre stämmer överens med den egna bilden av hur 

 3



kroppen bör se ut. Den olydiga kroppen kan upplevas som den svikande kroppen. 
Patienter kan inte kontrollera kroppen, som vid till exempel inkontinens. Under vissa 
perioder av en sjukdom kan förväntan, fruktan och smärtsamma upplevelser kännas 
övermäktiga för patienter. Personer får en känsla av sårbarhet. För den perioperativa 
sjuksköterskan blir det viktigt att minimera denna känsla genom att stötta, värna och 
fungera som patienters skydd. Patienter kan också vara med om exponering av privata 
kroppsdelar i samband med operation. Detta kan upplevas kränkande. Den uthärdande 
kroppen beskrivs som att sjukdom, skada och/eller behandling kan ge oacceptabelt och 
outhärdligt lidande. Då är det viktigt att sjuksköterskan finns där som hjälp och stöd för 
att patienter ska orka uthärda situationen (Lindwall & von Post, 2000). 
 
 

Patienten i den perioperativa vårdprocessen 
 
Patienter som blir aktuella för att genomgå en operation kommer till sjukhuset antingen 
för ett planerat ingrepp eller är i akut behov av kirurgisk vård. En planerad operation 
kan många gånger föregås av lång väntetid. Inför operationen känner en del patienter 
stor glädje och tacksamhet över att operationen äntligen blir av, medan andra känner oro 
och rädsla. Oron kan vara både inför anestesin men också för operationen och vad 
resultatet av den blir (Lagerström & Bergbom, 2006; Lindwall & von Post, 2000). 
Patienter kan också råka ut för att operationen blir inställd. En anledning kan vara att 
operationsprogrammet planerats för optimistiskt, eller inte håller tidsramarna av andra 
skäl. Det kan upplevas mycket kränkande för patienter (von Post, 1999). Patienter som 
akut behöver opereras kommer helt oinformerade till operationsavdelningen. För de 
personerna förändras vardagen totalt i och med det inträffade. Skada eller sjukdom kan 
också innebära att patienters livsvärld efter operation och sjukhusvistelse förändras. I 
den perioperativa vårdprocessen möts patient och den perioperativa sjuksköterskan 
(Lindwall & von Post, 2000). Idealsituationen är, enligt Lindwall och von Post, att 
patient och den perioperativa sjuksköterskan redan dagen innan operationen kan mötas i 
ett preoperativt samtal. Då ges möjlighet både för patient och för sjuksköterska att 
kunna förbereda sig inför den planerade operationen. Mötet bidrar också till att de lär 
känna varandra och en vårdande relation kan påbörjas. Vanligare är att patienter 
kommer direkt från vårdavdelning till operationsenhet i nära anslutning till planerad 
operationsstart. Själva mötet på operationsavdelningen mellan perioperativ 
sjuksköterska och patient blir då kort och mycket vårdintensivt. Det blir en stor 
utmaning för sjuksköterskan att på den korta tiden skapa en förtroendefull kontakt med 
patienten så att den kan känna sig lugn och trygg i hans/ hennes fortsatta omvårdnad, 
säger Halldin och Lindahl (2000) och Lindwall och von Post (2000). Att vara 
perioperativ sjuksköterska innebär att man har möjlighet att ägna hela sin 
uppmärksamhet åt en patient i taget. När patienten är sövd tar sjuksköterskan över 
ansvaret för patientens liv och sjuksköterskan är den som för patientens talan (Lindwall 
& von Post, 2000). 
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Patientens möte med operationsavdelningen – den intraoperativa fasen 
 
Inför en operation måste patienter av hygieniska skäl duscha och byta till ren skjorta, 
underkläder och strumpor. Smycken och eventuellt nagellack måste avlägsnas. Därefter 
får patienter lägga sig i en renbäddad säng. Detta kan upplevas av patienter som att den 
personliga integriteten skalas av. När patienter anländer till operationsavdelningen tar 
perioperativ personalen emot. Därmed slutar den preoperativa fasen och den 
intraoperativa fasen tar vid. På operationsavdelningen möts patienter av en främmande 
och teknisk miljö. Personalens kläder är avvikande i färg från övriga avdelningars, man 
bär mössa och många gånger munskydd. Detta för att uppfylla de höga hygieniska krav 
som ställs på en operationsavdelning (Lindwall & von Post, 2000). Det övergripande 
ansvaret för patienters säkerhet och att patienter vårdas på ett värdigt sätt vilar nu på de 
perioperativa sjuksköterskorna. Speciellt i denna fas utelämnar patienter sig själva och 
sina kroppar, till för dem oftast helt okända personer (Lindwall & von Post, 2005). Efter 
bytet från säng till operationsbord fortsätter förberedelserna inför operationen inne på 
ett förberedelserum eller direkt inne på salen. Det är på operationssalen som patienter 
tillbringar den största delen av den intraoperativa tiden. Inte bara den kala miljön på 
salen utan också främmande ljud från ventilation och övrig utrustning kan upplevas 
ovant och skrämmande för patienter. Anestesisjuksköterskan kopplar upp patienter på 
övervakningsutrustning och kontrollerar tillgång till blodbanan med att sätta 
infusionskanyler och koppla infusioner. Beroende av anestesiform sätts större eller 
mindre del av patienters förmåga att kontrollera sin kropp ur spel. Utifrån vilken 
kroppsdel som ska opereras placeras patienter i olika lägen på operationsbordet. Vissa 
operationslägen kan upplevas generande för patienter, till exempel att ligga med benen i 
benstöd och behöva blotta sitt underliv. När operationssjuksköterskan godkänt 
patientens placering på operationsbordet börjar hon steriltvätta operationsområdet som 
därefter kläs in i sterila operationslakan. Rumstemperaturen på operationssalen ska inte 
understiga 20 grader (Lindwall & von Post, 2000). Trots detta känner sig många 
patienter frusna. Dels har patienter förlorat värme i samband med duschning på 
avdelningen och sedan av att operationskläderna är tunna. När operationsområdet 
steriltvättas, tvättas det med stor marginal, som då orsakar värmeförlust för patienter. 
Anestesiläkemedel och infusionsvätskor bidrar också till värmeförlust för patienter 
(Gustafsson, 2004). När patienter är vakna under operationen kan de uppleva en känsla 
av ensamhet om de och sjuksköterskan inte möts ansikte mot ansikte. Är patienter sövda 
under ingreppet måste de lita på och få förtroende för att anestesisjuksköterskan 
tillsammans med operationssjuksköterskan skyddar kroppen på samma sätt som när de 
är vakna och själva kan kontrollera den (Lindwall & von Post, 2005). Efter avslutad 
operation och då patienten anses tillräckligt vaken flyttas patienten tillbaka till sin säng 
och vidare till uppvakningsavdelningen. Därmed avslutas den intraoperativa fasen och 
den postoperativa tar vid (Lindwall & von Post, 2000). 
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Tidigare forskning om patienters perioperativa erfarenheter 
 
Leinonen och Leino-Kilpi (1999) konstaterar att av de tre olika faserna i den 
perioperativa omvårdnaden, den pre-, intra- och postoperativa fasen, är den 
intraoperativa fasen den minst undersökta. Endast ett fåtal studier fokuserar dessutom 
på kvalitativa aspekter. Anledningen skriver de är att det tidigare ansågs att patienter på 
operation inte kan delta i studier om hur de upplever vården perioperativt på grund av 
premedicinering, brist på kunskap, sjukdom och/ eller oro. Sådana påståenden har 
motbevisats under 1990-talet, och i och med det har antalet studier ökat. Senare har 
Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg och Lertola (2001) undersökt hur patienter upplever 
kvalitén på den perioperativa vården med syfte att utveckla ett patientorienterat 
frågeformulär för systematisk och kontinuerlig utvärdering av vården. För, som de 
skriver, ska patienters synpunkter på den perioperativa omvårdnaden kunna utvärderas 
behövs ett standardiserat, validerat och trovärdigt instrument. Resultatet visar på 
upplevelser av att personal anses kompetent, vänlig, noggrann och humoristisk. 
Smärtlindring fungerar väl och de flesta är nöjda med anestesin. Kroppstemperaturen 
behålls framgångsrikt och få upplever uppläggningen på operationsbordet som 
obekväm. Negativa upplevelser handlar främst om otillräcklig information och att 
patienter inte får stöd och uppmuntran i att aktivt delta i sin vård. Här är ändå de flesta 
patienter nöjda. Miljön på operation beskrivs som lugn och avkopplande och patienter 
upplever inte att personal pratar med varandra på ett sätt som är störande för dem. von 
Post (1993) skriver om sjuksköterska och patient i den perioperativa dialogen. Där är 
syftet bland annat att beskriva varför den perioperativa dialogen har ett värde för 
patienter. Det som bland annat visar sig är att det preoperativa samtalet ökar patienters 
välbefinnande på flera sätt. Dels ges det möjlighet för patienter att lära känna 
sjuksköterskan innan de träffas på operationsavdelningen. Det ges också en större 
möjlighet att individuellt anpassa vården intraoperativt efter specifika behov hos 
patienter som kommer fram i det preoperativa samtalet. Vid en anestesiklinik i 
Västsverige genomfördes en studie där den perioperativa dialogen användes. Resultatet 
visar att patienter känner trygghet och att sjuksköterskan visar respekt för patienters 
integritet. Den perioperativa dialogen främjar också för en god kontakt mellan patient 
och sjuksköterska. När resultatet tolkas mot Hälso- och sjukvårdslagens krav på god 
vård, visar det sig att när den perioperativa dialogen används som arbetsmodell, kan 
kraven på god vård uppfyllas (Johansson, Ljunge & Rudolfsson, 1996). Rhodes, Miles 
och Pearson (2006) har sammanställt hur patienter upplever sjuksköterskans 
omvårdnadshandlingar i den perioperativa perioden. Av resultatet framgår att bristande 
information och undervisning ger en ökad rädsla hos patienter. Vidare visar studien att 
bristande kommunikation, till exempel att inte informeras om väntetid, leder till att 
patienter upplever omhändertagandet på operation sämre. Patienter beskriver även 
känslor av vanmakt och ökad sårbarhet när avskildhet inte kan garanteras eller att deras 
integritet inte respekteras under den perioperativa perioden. I Wiklund (2003) beskriver 
patienter att de kan uppleva en operation som ett intrång. Någon har varit där som man 
som patient inte vet om. På grund av att patienten varit sövd har hon/ han inte kunnat 
kontrollera sin egen kropp. Patienter kan också uppleva att de under anestesi förlorar en 
del av sin historia. Slutligen beskriver Bäckström, Wynn och Sorlie (2006) att patienter 
vill ha detaljerad information om just sin operation, som bara den som deltagit under 
operationen kan ge. 
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PROBLEMFORMULERING 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården så långt som möjligt genomföras i samråd 
med patienter. Patienter ska också ges möjlighet att delta i beslut om och 
genomförandet av sin vård. Varje patient på operationsavdelningen är en unik 
människa. Tyvärr är inte många operationsavdelningar organiserade så att patienters 
vård kan individualiseras. Det är därför av stort intresse att undersöka hur patienter 
upplever vården i den intraoperativa fasen. När man vetenskapligt kan beskriva hur 
patienter upplever tiden på operationsavdelningen skapas det underlag till att gå vidare 
med förändringsarbete som ska leda till att förbättra vården för patienter.  
 
 
 
SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva hur patienter erfar vårdandet i den intraoperativa fasen. 
 
 

 
METOD 

Kvalitativ ansats 
 
Metoden för uppsatsen är inspirerad av fenomenologisk ansats på livsvärldsteoretisk 
grund. Kvalitativ forskning kategoriserar inte eller försöker inte mäta det som 
egentligen inte är möjligt att mäta. Istället vill den fånga och beskriva livsvärlden så 
som den erfars av någon/ människan, den är innebördssökande (Bengtsson, 2001). 
Patienter erfar vårdandet olika och om vi ska få en ökad förståelse för detta måste vi ta 
del av deras upplevelser. Att för kvalitativ forskning välja fenomenologisk 
forskningsansats innebär också den möjligheten att patienters beskrivning får tala sitt 
eget språk utan att jag som forskare tolkar det sagda. Vad som krävs är att forskaren 
intar ett öppet förhållningssätt till fenomenet, att man tittar på det med nya ögon och 
låter fenomenet självt tala. Som forskaren måste man också tillåta sig att bli förvånad 
och vara lyhörd för det oväntade och oförutsedda (Dahlberg, Drew & Nyström 2001). 
Distansering eller att som forskare parentessätta det man redan vet eller tror sig veta, är 
en förutsättning för att kunna vara öppen mot fenomenet. Dels för att ge fenomenet en 
ärlig chans att visa sig och dels för att förstå något på ett nytt sätt. Däremot kan en 
forskare aldrig nollställa sig inför ett fenomen. Förförståelsen kan vara ett hinder men 
också en tillgång i forskningen (Dahlberg, 1997). Vad som krävs är reflektion för att 
forskaren ska kunna bli så medveten som möjligt om sin förförståelse (Dahlberg et al, 
2001). Dahlberg och Dahlberg (2003) beskriver det som att forskaren med hjälp av 
reflektion tyglar sin förförståelse. Tyglandet förlångsammar förståelseprocessen. 
Forskaren håller tillbaka sitt omdöme för att inte förstå fenomenet för snabbt.  
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Urval  
 
Fem patienter som vårdats på ett Västsvenskt sjukhus under december 2007 och januari 
2008 är intervjuade. Urvalet för uppsatsen har påverkats av vilka informanter som 
opererats under de veckor som avsatts till datainsamling samt författarens möjlighet att 
utföra intervjuerna. Ingen speciell kategori av informanter valdes, utan de fem 
informanterna blev slumpvis utvalda beroende på vem som fanns på vårdavdelningen 
och vem som ville delta i studien vid tidpunkten för intervjuerna. De fem intervjuade 
patienterna är i åldrarna 24 – 77 år, två kvinnor och tre män. De har genomgått 
operativa ingrepp såsom njurbäckenplastik, inkontinensoperation, TUR-P (transuretral 
prostataresektion) och total knäledsplastik. Av dessa erhöll två regionalbedövning i 
form av spinalanestesi och övriga tre opererades i generell anestesi. Fokus på uppsatsen 
har varit att fånga så många olika synvinklar på fenomenet som möjligt, hur patienter 
erfar vårdandet i den intraoperativa fasen. Detta för att bidra med kunskap om hur 
patienter upplever vårdandet på en operationsavdelning till framför allt 
nyutexaminerade operationssjuksköterskor. Därför ansåg författaren det som en fördel 
att informanter fått olika anestesier och genomgått olika operationer snarare än att 
intervjua informanter som opererats för samma typ av ingrepp och/ eller erhållit samma 
anestesiform.  
 

Datainsamling 
 
Inför studien genomförde författaren en muntlig presentation om tänkt studie på berörd 
vårdavdelning i samband med ett sjuksköterskemöte på avdelningen i december 2007. 
Avdelningens sjuksköterskor fick även skriftlig information (bilaga I) för att själva 
kunna gå tillbaka och läsa på om studiens syfte samt att kunna sprida informationen till 
övriga sjuksköterskor som inte var närvarande på informationsmötet. Intervjuerna 
genomfördes under december och januari månad 2007/ 2008. Förfrågan om att delta i 
studien gjordes av sjuksköterskor på den aktuella avdelning informanterna vårdades. 
Dels informerade sjuksköterskor informanterna muntligt, dels gavs de ett skriftligt 
informationsbrev om studien (bilaga II). Efter samtycke om deltagande informerades 
informanterna om studien igen samt om förutsättningarna, av författaren. Samtliga 
intervjuer är genomförda inom slutenvårdstiden men informanterna gavs möjligheten att 
genomföra den på annan plats, eller annan tidpunkt, vilket ingen hade önskemål om. 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på vårdavdelningen där ostördhet kunde 
garanteras. Intervjun började med att informanten ombads att tänka tillbaka till när hon/ 
han anlände till operationsavdelningen med inledningsfrågan: - ”Hur upplevde du det att 
komma till operationsavdelningen?”, och följdes av frågor om upplevelser kring 
vårdandet under den intraoperativa perioden. Intervjun spelades in på band och 
transkriberades sedan ordagrant. Ungefärlig tid för intervjuerna var uppskattad till en 
timme enligt det informationsbrev informanterna fick. Alla fem intervjuer tog mellan 40 
till 55 minuter i anspråk var att genomföra.  
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Dataanalys 
 
Studien utgår från ett öppet livsvärldsperspektiv som visar sitt intresse i att prioritera 
den unika människan. Genom upptäckt, analys, klargörande och beskrivning av enskilda 
individers upplevelser/ erfarande framträder då både skillnader och likheter med andra 
intervjuade personer. Genom att söka innebörder i materialet kan man som forskare 
upptäcka essenser, strukturer av mening, som förklarar fenomenet (Dahlberg, 1997). 
Det vill säga att man med kvalitativ forskning till exempel kan beskriva vad många 
patienter upplever och hur de erfar vårdandet på en operationsavdelning. I resultatet 
lyfts citat från patientintervjuer fram där de egna orden av hur patienter uttryckt sig får 
tala. Då ges en mer nyanserad och äkta känsla för studien. Forskningsresultatet blir 
bättre verklighetsförankrat och mer lättförståeligt (Dahlberg, 1997; Dahlberg, Drew & 
Nyström, 2001). Analysarbetet med de ordagrant transkriberade fem intervjuerna i 
denna studie började med att all text lästes igenom upprepade gånger för att som 
författare bekantgöra sig med den, förstå texten i sin helhet. Nästa steg i analysen 
innebar att arbetet inriktades på att söka meningsbärande enheter. Detta gjordes genom 
att författaren ställde frågor till texten, vad säger informanterna?, hur sägs det?, och vad 
är innebörden av det de säger? Samtliga meningsbärande enheter jämfördes med 
avseende på likheter och skillnader. Innebörder som liknade varandra sammanfördes i 
sex olika innebördsteman. Dessa är: ”Oro och rädsla”, ”Utlämnad”, ”Trygghet och 
Tillit”, ”Omhändertagande – Brist på omhändertagande”, ”Delaktighet – Brist på 
delaktighet” samt ”Upplevelser av miljön”. Det sista steget i analysarbetet består av, 
enligt Dahlberg (1997), att texten ska utmynna i en ny helhet, en essens. I denna studie 
möjliggjordes inte den abstraktionsnivån. Dock framgår tydligt av texten likheter och 
skillnader i hur människor erfar vårdandet i den intraoperativa fasen. På det sättet blir 
ändå olika aspekter av fenomenet belyst och beskrivet (Dahlberg, 1997). 
 
 

Etiska aspekter 
 
Utifrån Centrala Etikprövningsnämnden (2007) har hänsyn tagits kring etiska aspekter 
rörande forskningspersoner. Studien har godkänts av verksamhetschefen för den 
avdelning där informanterna vårdats. I övrigt har informanterna noga informerats, både 
skriftligt (bilaga II) och muntligt, om frivilligheten i att delta i studien, att de kan 
avbryta sitt deltagande närhelst de vill och att vården inte påverkas i något hänseende 
beroende på deras deltagande eller inte i studien. Vidare har informanterna informerats 
om att endast författaren och dennes handledare läst det transkriberade materialet och att 
materialet behandlas så att obehöriga inte får tillgång till det. Likaså har författaren 
garanterat att utsagor som skrivs ut som citat i resultatet inte ska kunna härledas till 
vilken patient som sagt vad. Informanterna har slutligen informerats om att det 
nedskrivna materialet efter avslutad studie kommer att bevaras i avidentifierad form. 
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RESULTAT 

Resultatet av patienters beskrivningar om hur de upplever tiden på 
operationsavdelningen i samband med sin operation presenteras i sex innebördsteman. 
Dessa är ”Oro och rädsla”, ”Utlämnad”, ”Trygghet och Tillit”, ”Omhändertagande – 
Brist på omhändertagande”, ”Delaktighet – Brist på delaktighet” samt ”Upplevelser av 
miljön”. Då materialet är baserat på fem intervjuer redovisas många citat för att på så 
sätt förtydliga förståelsen för fenomenet. Resultatet blir då mer lärorikt för blivande 
operationspersonal. När det förekommer … (punkter) i citatredovisningen markerar det 
en kort tystnad hos informanten. När // (slash) är utskrivet betyder det att delar av ett för 
långt citat utelämnats men att de utelämnade delarna varit utan betydelse för 
sammanhanget. När ord i citat är skrivna med kursiv text vill författaren att det ska 
framgå att informanten uttalat dessa ord extra kraftfullt. Varje citat åtföljs av en siffra 
inom parentes. Det är informanterna som är numrerade från ett till fem. I vissa fall 
återges också citat mer i dialogform där ”F” betyder forskare och ”I” informant för att 
belysa patienters upplevelser tydligare. Oftast används samlingsbegreppet vårdare för 
alla sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som arbetar på operationsavdelningen i 
citaten utom i de fall där sammanhanget kräver att det framgår. 
 
 

Oro och rädsla 
 
Att känna oro och/ eller rädsla inför sin operation beskriver patienter att den känslan kan 
infinna sig redan när man kliver in på sjukhuset. 
 

Ja det börjar redan egentligen när man kliver innanför dörren till sjukhuset. Så får man en 
liten pirr i magen, en osäkerhetskänsla av alltihopa. Å sen när man kommer upp på salen så, 
så är man nästan som, ja man hamnar nästan lite som i coma, man vet egentligen inte riktigt 
vad som händer runt ikring även om man är fullt klart vaken, men jag tror att … att nästan 
alla patienter hamnar lite granna som i ett chocktillstånd. Man vet ändå att det är någonting 
man ska gå in i kroppen och göra. Och det har jag ju sett på, eftersom jag har legat kvar här, 
och det har kommit in patienter nu efter mig och som ska in och opereras, och jag ser ju 
även om dom påstår att dom inte är oroliga men, det går inte att komma ifrån utan man ser 
på den där personen hur det är oroligt, dom går till toaletten, men dom vänder i dörren och 
går tillbaka igen å det är så mycket sånthär va.  Å jag tyckte att jag var jättestark när ja, när 
ja, skulle in å göra den här operationen, ja, ja har varit inne och gjort en ljumskoperation 
tidigare va, å jag måste säga att jag upplever exakt detsamma egentligen för att… det är 
precis som att man hamnar i… en bortre värld så det är precis som att minnena försvinner 
va. (3) 

 
Äh, man var väl lite orolig dan innan man skulle in, jag tänkte, neej det här går aldrig, jag 
kommer aldrig kunna gå igen. Det bara går inte att göra sånt. Jag hade ju inte hört talas 
mycket om det. Jag var ju inte förberedd. (4) 

 
Vissa patienter beskriver en skillnad i att känna mindre oro och/ eller rädsla inför 
operation när man har erfarenhet av att ha blivit opererad tidigare. En patient uttrycker 
det på följande sätt: ”Det var skillnad nu, för nu visste jag ju om vad det var.” (4) 
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Medan andra patienter upplever att en viss oro eller ängslan finns inför varje operation. 
 

// Det är nog upp till gemene man, för det spelar ingen roll hur tuff man är i kroppen så 
känns det ändå att det är ett ingrepp i kroppen som ska göras i kroppen på människan. Man 
intalar sig att det här kommer att gå jättebra. (3) 

 
Oro och/ eller rädsla inför operation kan visa sig genom att en del patienter har svårt att 
sova natten eller nätterna innan operationen. Däremot upplever inte alla patienter att den 
dåliga sömnen beror på oro eller rädsla. Betydelse för dålig sömn kan istället vara av 
anledningar som ny miljö, ovan säng eller att det finns medpatienter på samma sal. 
 

Jag sov dåligt hela natten. //  Jag fundera inte så mycket. Jag tyckte… jag hade varit vaken 
rätt länge på natten och suttit uppe och läst och så där så jag var rätt trött… så… ja… jag 
tyckte väl att det var rätt skönt att det skulle sätta igång snart då… så det skulle vara över… 
Men jag var inte speciellt orolig eller något sånt. (2) 

 
Dels kan upplevelser av oro och/ eller rädsla ha ett samband med ovisshet kring hur 
anestesin fungerar. En patient säger: ”Tänk om jag vaknar under alltihopa å tänk om 
bedövningen lossar, vad gör man då? Kan man hojta att sluta nu för det gör ont?” (4) 
 
Dels kan patienter ha både positiva eller negativa erfarenheter av anestesiformer vid 
tidigare operationer eller så kan patienter ha påverkats av vad andra patienter, 
närstående eller vänner berättat för dem om egna erfarenheter. Följande citat visar dock 
att en negativ upplevelse av tidigare spinalbedövning inte behöver innebära att man är 
negativ och känner oro inför samma bedövningsform igen. 
 

I: Jag fick ryggbedövning vid min meniskoperation för 20…25 år sedan. Då frågade 
läkaren om hans elev fick spruta bedövningen, o ja dom ska ju också träna… men det blev 
nog lite för mycket… för (drar ett djupt andetag) jag fick svårt att andas, jag fick bedövning 
hit upp (pekar ovan brösten), jag fick inte luft. Så det var skillnad det.  
F: Men det gjorde inte att du var orolig för bedövningen den här gången? 
I: Nä, nä. Nä, nä. (4) 

 
Vidare kan patienter uppleva en oro förknippad med att patienten själv tror att man ska 
få en viss bedövning, som i patientens ögon skulle innebära att patienten skulle känna 
kontroll över situationen under operationen. Den anestesimetoden visar sig inte alls vara 
planerad eller så ändras den av någon anledning. 
 

I: Men hade dom sagt det till mig från början, att jag skulle sova, då hade jag nog varit mer 
orolig.  
F: Vad hade du varit orolig för? 
I: Att inte ha kontroll. (1) 

 
När patienter inte har kännedom om hur miljön är på en operationsavdelning kan det 
föranleda tankar som kan väcka en oro och/ eller rädsla. Förvisso behöver det inte alls 
vara så, utan den tekniska utrustningen kan istället av patienter uppfattas som att den 
gör omhändertagandet säkrare. 
 

I: Jag hade väl kanske… i och med att jag aldrig varit med på en operation tidigare, och var 
vaken så har man kanske en massa förutfattade meningar, en massa idéer, jag trodde att det 
skulle vara mera tyst och sterilt å… det var väldigt mycket instrument där inne. Det var ju 
flera stora lampor i taket som jag mest såg då. Sen var det ju maskiner å grejer.  
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F: Var det obehagligt att se alla apparater? 
I: Näe. (5) 

 
Vårdarnas sätt att vara mot patienter spelar en betydande roll och kan påverka hur 
mycket oro och/ eller rädsla patienter upplever. En patient beskriver att en vårdare vid 
ett tillfälle berättar för patienten att ingreppet inte utförs så ofta på avdelningen, varpå 
patienten beskriver att den tolkade det sagda som att Vårdaren inte var så duktig på att 
utföra de arbetsuppgifter som krävdes för ingreppet. Som patienten uttrycker det: ”Jag 
blev inte mer nervös för det. Men kanske, det ordvalet behövde man kanske inte säga.” 
(1) 
 
 

Utlämnad 
 
Utlämnade känner sig patienter på operationsavdelningen i situationer där de inte själva 
kan skydda eller värna sin kropp på det sätt de skulle önska. Till exempel upplever 
patienter att operationskläderna inte blottar dem men skalar av deras identitet. De 
känner sig inte nakna men utlämnade som uttrycks i följande citat: ”Jag behöll både 
trosor och bh. Så jag kände mig inte naken men väldigt utlämnad i dom kläderna. // 
Man kände sig väldigt utlämnad.” (1) 

 
Vidare beskriver patienter skärmarna som finns runt sängen på den preoperativa salen 
vars syfte är att skydda dem, att skärmarna inte ger tillräckligt skydd, vare sig mot insyn 
eller ljud.  
 

Det var väldigt bra att det fanns sånahär skärmar, men jag upplevde att de var lite för få. 
För det var mycket spring, fram och tillbaka, med folk genom den hallen. Alla som sprang 
igenom, eller i alla fall de flesta, tittade åt höger och vänster för att se vilka som låg där. 
Det kändes som man var väldigt iakttagen. (1) 

 
Samma patient ger en målande beskrivning av sin utsatta position. Patienten berättar: 
  

Narkosläkare kom det in, två stycken, och pratade högt och tydligt. Man kunde ligga och 
höra precis vad dom pratade med dom andra patienterna om… det kändes som att… att 
man var ett utställningsobjekt. (1) 

 
Eller som en annan patient beskriver sin upplevelse av att ligga och vänta på den 
preoperativa salen: ”// Det kändes som en autobahn av personal som sprang fram och 
tillbaka.” (5).  
 
Rutiner för journalhanteringen påverkar även det patienter negativt i den bemärkelsen 
att sekretessen inte är garanterad. Då upplever patienter också en känsla av att bli 
utlämnade. 
 

… hon pratade inte så mycket om vad jag skulle göra, utan hon pratade om lite annat runt 
ikring. Nämnde inte min diagnos och varför jag låg där. Där kände man lite sekretess. 
Däremot låg journalen, med stora bokstäver upplagd, vad jag var där för // Så där har jag ett 
önskemål om att det inte ska ligga så tydligt, varför man är där. (1) 
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Att känna sig utlämnad förknippar patienter vidare med att miljön på 
operationsavdelningen är något kal och avskalad. En mer ombonad miljö föreslår 
patienter att det skulle kunna få dem att känna sig mindre utlämnade. En patient säger i 
sammanhanget: ”Lite kalt på väggarna också, någonting mer att titta på. Man kände sig 
utlämnad…”(4)  
 
Däremot upplever patienter sig mindre utlämnade när de i skydd av täcket blir skjutsade 
i säng till operationssalen. Det beskriver en patient på följande sätt: ”Då fick jag åka i 
sängen. Men det kändes bättre än att gå. För då var man på något vis mer skyddad under 
täcket.” (5) 
 

Trygghet och Tillit 
 
Upplevelser av att känna trygghet är till viss del en motsatt upplevelse mot att känna oro 
och/ eller rädsla. Dock inte helt då trygghet kan upplevas trots närvaro av dem båda. Till 
att börja med när patienter anländer till operationsavdelningens preoperativa sal inger 
det trygghet hos patienter att inte ligga isolerad. 
 

Man ska inte ligga i ett vitt rum å vänta på att få komma in. Då är det bättre att man hör 
människor omkring. Det var musik som spelade… en vacker melodi hela tiden… i 
väntrummet, ljuvligt, mycket skönt. Det är ju sånt man märker när man kommer in. Så det 
var bra. (4) 

 
Flera av patienters beskrivningar om vad som inger trygghet handlar om att det är på 
grund av det sätt vårdaren bemöter dem eller på det sätt de arbetar som inger trygghet. 
 

Framförallt så var narkossköterskan väldigt förtroendeingivande. Hon berättade precis vad 
hon  gav och vad det skulle ha för inverkan. Det kändes som om det inte behövdes något 
lugnande, för att hon pratade så förtroendeingivande. Jag kände mig helt trygg. (1) 

 
Jaa, det är ju fascinerande att man ändå känner när han spolar… att det kändes som en 
dusch i  magen eller vad jag ska säga. Att man känner fast att det ändå inte gör ont. Och 
sen att dom pratar lite grand, lite lugnt och ja det ger en trygghet. Och ger dom ett intryck 
av att kunna sin sak, ja då litar man ju på dom. På det sättet dom arbetade på insåg man att 
dom visste vad dom gjorde. (5) 

  
Att ha tidigare erfarenhet av operation och bedövning skapar även det en trygghet för 
patienter. 
 

Vad skillnaden var… den här gången? De här var ju nummer tre. Det var lugnare. För jag 
visste ju vad jag hade gjort förut. Å jag tänkte, kan dom inte så slutar dom bara å så har jag 
kvar mitt gamla knä. Så nån större ängslan fanns ju inte. (4) 

 
På samma sätt som val av anestesimetod kan skapa oro och/ eller rädsla hos patienter, 
beskriver patienter hur tryggt det kan kännas när de får den bedövning de varit inställda 
på att få. Likaså beskrivs att när man blev sövd fast man egentligen inte ville det, eller 
hade räknat med det, så blev det ändå en mycket positiv upplevelse. 
 

Spinalbedövning. Det är ju väldigt enkelt, å vaknar gör man som ingenting, Då är världen 
vacker med en gång man vaknar. Å ingenting känner man. // (Angående sövning) Då minns 
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man ju inte vad som händer, å det vill inte jag. Jag tänkte, jag vill ju ändå veta vad som 
händer. Å jag tror att det är bättre att man vet det. Sen tror jag inte att sövas ner är lämpligt. 
Då är man ju borta från livet helt å hållet. Det kan inte vara bra. Man måste veta vad som 
händer. (4) 
 
// Från början så ville jag egentligen inte sova alls. Men sen efteråt när jag fick sova så 
tyckte jag att det var helt fantastiskt. Jag hade en underbar dröm och jag vaknade och allt 
var klart. Jag hade inget tidsbegrepp. … Inte ont. … Låg i sängen och allt var klart. Det var 
en underbar upplevelse. (1) 

 
Vad som innebar stor trygghet för en patient var när läkaren efter avslutad operation 
gick fram till patienten och berättade att operationen gått bra. Det beskriver patienten 
som den viktigaste kommentaren för att patienten skulle känna trygghet efter 
operationen. 
 

Det var väldigt bra som läkaren gjorde… att han sa med en enkel mening… att du har sovit 
men att allting har gått bra. Det sa han med en gång när jag vaknat. Så jag inte åkte därifrån 
och hade sovit och inte visste varför. Du har sovit, operationen har gått bra och vi pratas vid 
senare, det sa han. Då visste jag ju att allting var under kontroll. Den meningen var jag 
väldigt glad för. // Den minns jag tydligt. // Jag vet att dom pratade och att jag hörde vad 
dom sa, men jag minns inte en mening. Bara den meningen från läkaren att allting har gått 
bra. Den har satt sig. Det är som om man har sorterat bort allt oviktigt. Den var den 
viktigaste kommentaren. (1) 

 
I upplevelsen av att känna tillit beskriver patienter en djupare känsla, en mer riktad 
känsla till vårdares kunskap, expertkunskap, än i den att uppleva trygghet. Patienter 
befinner sig i en främmande miljö och ska genomgå en operation som de själva många 
gånger inte har så stor kunskap om. Då beskriver följande patient sin tillit på detta sätt: 
”// Man överlämnar sig faktiskt, det gör man. Helt å´hållet. Dom kan det här. Det är bara 
att lyda.” (4) 
 
När man som patient inte heller har specialkunskap om sjukdom och operation är det 
svårt att ifrågasätta vården utan patienter måste lita på att vårdarna har god kunskap i att 
utföra sitt jobb. En patient säger: ”Man förväntar sig ju att dom vet vad dom gör, dom 
gör ju sitt jobb, det utgår man ju ifrån när man har kommit så långt, man ifrågasätter 
inte det, tycker jag ” (5) 
 
Förtroendet för operatören spelar även det en stor roll för om patienter upplever tillit till 
expertkunskap eller inte. 
 

Läkare ”M.M.” var ju där… det är ju honom jag satt min lit till hela tiden, sen jag träffa 
honom första gången, så jag tänkte, är det nån som ska göra nåt så är det han. Man känner 
ju det med en gång. (4) 

 
Även patienter som från början trodde att de ville ha mer kontroll förändras när de 
kommer till operationsavdelningen och överlämnar sig fullkomligt i vårdarens händer. 
Hur vårdaren uppträder spelar då en betydande roll. När vårdare arbetar professionellt i 
patienters ögon och med det inger ett förtroende om att besitta expertkunskap upplever 
patienter att de tryggt kan lita på att bli väl omhändertagen. 
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// För jag brydde mig egentligen inget om nånting. Jag trodde att jag skulle vilja ha mer koll 
men så var det inte. Jag litade fullkomligt på personalen. Dom uppträdde så proffsigt Jag 
kände att det var deras sak att ta hand om detta. (1) 

Tilliten visar sig mer i patienters beskrivningar på så sätt att patienter är beredda att 
anpassa sig till vårdarna för att få sin operation utförd. Till och med beskriver patienter 
att de kan uthärda smärta under operationen. 
 

Jag har liksom inga krav så att det ska va bekvämt och varmt och gott och sådär, utan gör 
det ni ska och det är ni som bestämmer. Jag tycker det är deras bit. Man får ju hjälp och då 
får man ju vara beredd på att det ibland kan göra lite ont också. (5) 

 
Genom att patienter känner tillit till operationspersonal och deras expertkunskap 
beskriver patienter också att de tror att det kommer att gå bra, för det brukar oftast göra 
det. Trots att det inte finns någon garanti för att operationen kommer att lyckas vågar 
patienter ändå överlämna sig till operationspersonalen då man litar till deras kunskap. 
En patient säger: ”Så fick jag sova sen och då slipper jag va med sen, då får dom göra 
va dom vill, å´ för det mesta så brukar det ju gå fantastiskt bra.” (3) 
 
Slutligen beskriver patienter på detta sätt hur premedicinering med lugnande medicin 
påverkar dem: ”Jag hade ju fått Alvedon och en nervlugnande tablett, så man är ju lite 
avslappnad å man känner precis som att… jag är i era händer och ni får göra precis vad 
ni vill.” (3). Medicinen får patienten så avslappnad att den inte längre bryr sig om vad 
som händer med den egna kroppen. Med hjälp av premedicinering upplever patienten 
att den kan lita till vårdarna och lämna över sig i deras vård. 
 

Omhändertagen – Brist på omhändertagande  
 
Överlag upplever patienter att de blir mycket väl omhändertagna av 
operationspersonalen, alla kategorier. Patienter beskriver först och främst hur de 
upplever det goda omhändertagandet när de anländer till operationsavdelningen. 
Operationspersonalen är då trevliga och visar patienter respekt. 
 

Att bli väl omhändertagen… jaa, man kommer fram och frågar om man mår bra. Man visar 
att man bryr sig. // Näe, jag måste säga att, det är som man ofta säger att kommer man bara 
väl innanför väggarna på sjukhuset så finns det ingenting att klaga på över huvud taget, 
utan då blir man omhändertagen, alltså då fungerar allt så jättebra. (3) 

 
När man är trevlig hur är man då… hon pratade inte så mycket om vad jag skulle göra, utan 
hon pratade om lite annat runt ikring. Nämnde inte min diagnos och varför jag låg där. (1) 

 
Patienter upplever också ett gott omhändertagande när de blir bemötta med omtanke, att 
vårdaren visar att de vill patienters bästa. Det visar till exempel vårdare med att lägga på 
patienter varma täcken för att motverka värmeförlust hos dem.  
 

// ... å sen när vi kom ner fick man dom här varma sköna handdukarna, å man tyckte det här 
va ljuvligt, de va som att komma på spa, få sånt godis över sig. Jag var inte frusen, näe, 
men man kände ju att det här värmde gott.  (4) 
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Eller att vårdare använder varmt vatten på tvålen vid den preoperativa tvättningen. Som 
en patient säger: ”En av vårdarna var väldigt noga med att det skulle vara varmt vatten 
på tvålen hon tvättade med, och det var ju väldigt skönt. (1) 
 
Ytterligare vad som patienter uppskattar och upplever som ett gott omhändertagande 
från operationspersonal är när man skyddar blottade kroppsdelar genom att täcka för 
eller lägga på en skyddande handduk eller liknande under tiden man väntar på 
operatören. En patient upplevde det på följande sätt: ”// Och när jag låg med benen i 
benstöd, ja då var dom väldigt noga med att lägga på ett skynke, eller pappersduk, så 
fort som dom inte gjorde någonting, och det kändes också bra.” (1) 
 
Vårdarna visar även omtanke genom att stå framför patienten och mötas öga mot öga 
vid samtal med denne. 
  

Sedan när man stod och prata så kändes det bra att dom inte stod bakom och hängde över, 
utan dom som prata ställde sig så att jag såg ansiktena på dom, vid sidan om bordet. Så det 
var aldrig någon som hängde över, bakifrån, över ansiktet. (1) 

 
Likaså att vårdare är fokuserade på patienten och inte ägnar sig åt annat under 
operationen menar patienter är ett gott omhändertagande. 
 

Som en vårdare, som egentligen bara pratade med mig, det kändes ju väldigt tryggt, att hon 
inte hade en massa med andra saker att greja med. // Annars var det inte mycket spring. 
Alla grejer fanns inne på salen. (5) 

 
I en annan situation när operationspersonal visar patienter ett gott omhändertagande är 
när man hjälper patienter över från säng till operationsbord. Som följande patient 
upplevde överflyttningen: ”// Då behöver man den hjälpen. Men man är rädd att ramla 
av, den är ju liten o smal, … å hård… Det är ingen skön bädd att ligga på. Men den kan 
man inte ändra på, kan jag tänka mig.” (4) 

 
Vidare beskriver patienter att de upplever ett gott omhändertagande på det sättet 
vårdarna tar i dem. En patient uttrycker det med orden: ”När personalen tog i 
mig… kändes det som små änglavingar, man märker inte det.” (4). En annan 
patient säger: ”En av vårdarna klappade mig på armen. Det kändes mycket 
avdramatiserande, väldigt bra. Beröring känns väldigt gott.” (1) 
  
Slutligen poängterar patienter att ett gott omhändertagande är förknippat med att man 
som patient hela tiden informeras om vad som händer och varför. Som en patient sa: 
”Det är viktigt att man får veta vad som händer.” (2) 
 
Patienter kan också uppleva att vårdare i all sin välvilja utför vårdhandlingar utifrån vad 
de anser vara bäst och inte vad den enskilda patienten önskar. Med det upplever 
patienter att omhändertagandet blir mindre bra. 
 

... Ja å så kom jag in å så börja sköterskorna jobba med mig å ja, jag fick lägga mig på 
operationsbordet och lägga upp benen i benställningar, å så satte dom på mig benvärmare, 
vilket jag inte tyckte var nödvändigt, men då sa dom åt mig att du ska ju ändå ligga här en 
stund så det är nog det bästa. (5) 
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Andra vårdhandlingar som måste utföras på operationsavdelningen inför operationen är 
tvättning av patienters kropp. När patienter upplever den kall och obehaglig känns 
omhändertagande mindre bra. Som en patient beskriver det: ”Kallt var det… Lite 
hårdhänt, kanske, ... kallt var det.” (1) 
Situationer på operationsavdelningen när vårdare viskar sinsemellan är även det något 
som patienter upplever som ett mindre bra omhändertagande. Då det kan misstolkas av 
patienter som att man pratar om dem. 
 

Det som möjligen sköterskorna då kunde tänka på är att ibland när dom drar sig tillbaka så 
viskar dom… och då undrar man ju som patient om det är om en själv dom pratar eller… 
det behöver ju inte alls handla om mig men… gör det istället så att patienten hör. // Dom 
har ju ett privat liv dom också men för en annan är det ju här och nu som gäller. Man 
kanske vill att dom ska stå som i givakt men dom måste ju också kunna leva som vanligt. 
För dom är det en arbetsplats, för mig är det förhoppningsvis ända gången i livet jag 
befinner mig på operation. (5) 
 

 

Delaktighet – Brist på delaktighet 
 
Att känna delaktighet vid operation är för patienter när vårdare ger information om 
sjukdom och behandling på ett sätt som inbjuder patienter till medverkande i den egna 
vården eller när specifik information om den egna operationen ges. Många gånger är det 
den opererande läkaren som ger patienter den specifika informationen om hur 
operationen går till. Här beskriver en patient hur positivt hon upplevde den preoperativa 
informationen från en sjuksköterska: ”Å så träffade jag en, en sjuksköterska som 
berättade vad det var som skulle göras. Så att man var förberedd.” (4) 
 
Alla vårdare i operationsteamet kring patienter bidrar med information som gör att 
patienter känner delaktighet. Vikten av att få kontinuerlig information beskriver 
följande patient: ”Jag tycker att det viktigaste är att man blir informerad… så man vet, 
vet vad som händer å så där.” (2) 
 
Att patienter får ta ställning till olika behandlingsalternativ, till exempel val av 
anestesimetod ökar känslan av delaktighet. 
 

F: Upplevde du att du fick vara med och bestämma om bedövningen? 
I: Jaa då, jaa då. Han frågade mig först innan han sa, ja ja hade också tänkt det, 
F: Ryggbedövning? 
I: Så det blev ju hans svar på, på min, om, ja sa blir det ryggbedövning? Ja, jag hade tänkt 
det, det hade jag tänkt också. Jag tror att det är bäst. Kan inte tänka mig annat. (4) 

 
Vårdare kan också under operationen aktivt verka för att patienter ska känna sig 
delaktiga i sin vård. En patient upplevde det på följande sätt: ”Ja å sen så sa dom ju 
precis va dom gjorde. Jaa, det känns ju bra, oja.” (2). En annan patient berättar: 
  

I: … man vill ha lite kontakt med omgivningen, gärna information om varför man fick 
vänta. 
F: Att få information om varför det dröjer? 
I: Jaa, det är väl bra. Man ligger ju där och bara väntar. 
F: Inbjöd personalen dig till att vara delaktig, tycker du? 
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I: Jaa, narkossköterskan hade säkert velat prata om dittan och dattan om jag hade velat, men 
jag var mest intresserad av att titta på mina värden. (5) 
 

 
Önskan om att få specifik information om sin egen operation postoperativt varierar 
mellan patienter. En del önskar specifik information om hur den egna operationen gick 
till, andra har inte alls det behovet. 
 

F: Ligger du och tänker på den tiden du blev opererad, vad som hände då? Undrar man över 
vissa saker? 
I: Näe, det gör jag väl inte. 
 (paus) 
I: Jaa, sen så har jag inte funderat så mycket mera. (2) 
 
 

På samma sätt som patienter upplever delaktighet när de får information av operatören 
innan operationen, upplever de mindre delaktighet när deras preoperativa samtal med 
operatör bortprioriteras. 
 

Sen skulle någon ha kommit upp dagen innan operation och pratat med mig men dom hann 
inte, å… det får man ju förstå att dom var stressade å det går ju lite som ett löpande band å 
det förstår man ju. (3) 

 
Likaså upplever patienter mindre delaktighet när de inte får specifik information om sin 
operation efteråt. 
 

F: Och då funderar jag också på … att är det så att man vill träffa nån efteråt som berättar 
hur det var? Hur det var i mitt speciella fall. Min operation gick till såhär. Är det något som 
skulle vara intressant? 
I: Ja det gör ju ”M.M”. Han säger ju hur det gick till, och det var så här och så här. Men han 
är ju så rutinerad så han ser inte längre… vad det är som patienten skulle vilja veta, tror jag, 
för det här kan han, det är hans jobb. Så jag tror inte dom reagerar lika dant. // Men ni kan 
tala om att så här gick det, och så här har det varit för dig. Ni har ett annat intresse om hur 
det gick sen. (4) 

 
Det är ovanligt att patienter ges möjlighet att träffa perioperativa sjuksköterskor innan 
de kommer till operationsavdelningen. Därav upplever patienter att de inte har möjlighet 
att vara lika delaktiga i den perioperativa vården som de skulle önska. En patient säger: 
”// Man vill ha information av den som ska utföra jobbet. Ja det vill i alla fall ja, inte 
nån annan. Det är väl vad jag har saknat.” (4). Vidare säger samma patient: ”Jo, men 
som sagt, när det gäller narkosen så tycker jag att det är lite… lite lite man får veta, vad 
det är som händer med en. Det är väl vad jag tyckt varje gång.” (4) 
 
Patienter upplever också mindre delaktighet i sin vård på operationsavdelningen när de 
inte ges möjlighet att ha synpunkter på anestesiformen. 
 

//…så när man fick frågan ifrån läkar´n och narkossköterskan, och allt det här å, dom sa att 
det skulle bli ryggmärgsbedövning så tänkte ja att näe, jag vill nog komma bort från 
alltihopa så jag vill nog helst sova då. Å då sa dom att det kommer bli en lätt sömn å så får 
du ryggmärg… men så funka inte det tydligen med, med ryggmärgen. Dom var inne på två 
ställen men man gav upp. Och då helt plötsligt så ser jag bara någonting som kommer som 
en mask över näsan å så… jag hann aldrig se vem personen ifråga var i stort sett, för det går 
ju så fort. // (3) 
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Slutligen beskriver en patient hur hon upplever utskrivningssamtalet med läkaren och 
hur patienten inte ges möjlighet till delaktighet på följande sätt: ”… Tills vi har den 
diskussionen, hehe, nån diskussion blir det inte utan han får tala om hur de e, då har jag 
inget att sätta emot.” (4) 
 

Upplevelser av miljön  
 
Möjligheten för patienter att kunna lyssna på musik under deras vistelse på 
operationsavdelningen upplever patienter som positivt och avkopplande.  
 

Lite musik hade kanske varit bra i och för sig. … Det får nog inte vara helt knäpptyst … 
Lite ljud. Antingen att dom pratade med mig eller med varandra, om allt möjligt. Det är en 
klar fördel. (1) 
 

Likaså beskriver patienter vårdarnas samtal som en hjälp att skingra de egna tankarna. 
En patient upplevde följande: ”Jag hade inget emot att dom pratade med varandra på 
salen. Det var bara avkopplande. Det var bara skönt. Det skingrade tankarna.” (5) 
 
En patient beskriver också hur den speciella doften på operationsavdelningen ingöt lugn 
då den framkallade en mening för patienten. 
 

Å sen tyckte ja om doften, de va inte…, de va inte sjukhusdoft på något sätt, de va en annan 
doft i, i operationssalen, å den kan ja känna när som helst, å den tycker ja är ganska skön. 
Den var lugn… Framkalla nån… mening att så ska de va. Å här luktar det inte som de gör 
utanför eller däruppe, så den, den doften minns jag. (4) 

 
Till sist att ha operationsbordet placerat på operationssalen så att man skyddar patienter 
mot insyn upplever en patient på följande sätt: 

 
F: Spelar det någon roll hur bordet var placerat på salen? 
I: Jag tänkte faktiskt när jag låg där att, … när det kom in nån på salen som bara tittade i 
pappren och inte presenterade sig så har jag inget ansikte, ingen aning om vem det var. Jag 
hade ingen chans att se personen. … Vid något tillfälle tror jag att det var någon. För jag 
hörde bara hur någon gick i dörren, men jag har ingen aning om vem det var. Jag vet inte 
om det var bra eller dåligt. Samtidigt så slipper man se alla som kommer också. Egentligen 
spelar det nog ingen roll  hur bordet står, man är så fokuserad på operationen, bara det 
inte kommer för många som kommer och springer. (1) 

 
Analysen av intervjuerna som ovan redovisats kan sammanfattningsvis sägas beskriva 
att patienter i de flesta fall är nöjda med vården i den intraoperativa fasen. Dock 
framförs önskemål om att få vara mer delaktig i sin perioperativa vård för att kunna 
känna sig så förberedd som möjligt både inför, under som efter sin operation. 

 

DISKUSSION 

I diskussionen görs en avslutande reflektion av metodval samt resultat. Det som 
beskrivs är val av forskningsansats och livsvärlden som grund i studien. Vidare 
reflekteras över studiens resultat där det centrala är hur patienter erfar vårdandet i den 
intraoperativa perioden. 
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Metoddiskussion 
 
Metoden för magisteruppsatsen är en mindre empirisk studie. Ansatsen har varit 
fenomenologisk på livsvärldsteoretisk grund. Därmed är det hur patienter beskriver sina 
levda erfarenheter av hur de erfar vårdandet på operationsavdelningen som ligger till 
grund för resultatet. Tjusningen med att göra en kvalitativ studie är den att patienters 
levda erfarenheter som inte är möjliga att mäta eller kategorisera genom kvantitativ 
forskning synliggörs. Eftersom jag tidigare arbetat som anestesisjuksköterska är miljön 
på operationsavdelningen van för mig. Jag har sett det som en stor tillgång när jag 
intervjuat informanterna då jag snabbt kunnat sätta mig in i det kontext jag valt att fråga 
om. Det har också inneburit att jag lättare kunnat ställa följdfrågor för att förmå 
informanterna att förtydliga vad de säger. Vidare har jag även upplevt det som en hjälp 
att hålla fokus under intervjuerna, kring det fenomen jag velat få belyst av 
informanterna. För att kunna kontrollera min förförståelse har jag använt mig av 
reflektion och ett tyglat förhållningssätt. Genom reflektion har jag fått insikt i hur mina 
erfarenheter påverkar mig och därmed hållit dem tillbaka för att förhindra en påverkan 
på studien. Under analysens gång har jag också varit väl medveten om behovet av att 
förlångsamma förståelseprocessen. Istället för att snabbt förstå vad informanten sagt har 
jag haft ambitionen att förhålla mig öppen och kritisk till patienternas utsagor för att 
inte ta dem förgivna. Studiens sanningshalt får också anses ligga i författarens fokus på 
att så noggrant och rättvist som möjligt redogöra för hur fenomenet, hur patienter erfar 
vårdandet under den intraoperativa fasen i samband med sin operation, presenterat sig. 
 
Magisteruppsatsen är genomförd som en del i specialistutbildningen till 
operationssjuksköterska. Under utbildningen har då vissa veckor varit avsatta för att 
arbeta med uppsatsen. Detta innebar att jag hade två veckor till förfogande att 
genomföra intervjuerna på. Till viss del påverkade det att jag inte valde en speciell 
patientkategori. Då det främsta målet med studien har varit att fånga så många olika 
erfarenheter som möjligt av hur patienter erfar vårdandet på operationsavdelningen såg 
jag inte det som en nackdel. Jag såg det snarare som en fördel att patienter hade 
erfarenhet av olika anestesiformer och av olika operativa ingrepp. Fem patienter som 
genomgått ett operativt ingrepp har intervjuats. Ingen patient som tillfrågades tackade 
nej till att delta. Min erfarenhet är också att de deltog på ett mycket seriöst sätt då jag 
upplevde att de gärna ville delge sina upplevelser och såg sig som privilegierade att ha 
blivit tillfrågade. Informanterna hade möjlighet att genomföra intervjun i annan miljö 
men alla fem tyckte att det rum på avdelningen vi hade var bra.  
 
Datamaterialet består av de fem genomförda intervjuerna. Genom att läsa igenom 
materialet åtskilliga gånger fann jag meningsbärande enheter/ innebörder. Dessa lyftes 
ut ur materialet och innebörder som liknade varandra sammanfördes till sammanlagt sex 
teman. Någon essens av fenomenet har inte kunnat nås. I diskussionen ges istället en 
bred förankring till större studier där trovärdigheten för informanternas utsagor styrks. 
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Resultatdiskussion 
 
Examensarbetets resultat ger nyutbildade operationssjuksköterskor en inblick i hur 
patienter erfar vårdandet i den intraoperativa fasen i samband med sin operation. Med 
den kunskapen kan operationssjuksköterskor bättre möta de behov och önskningar 
patienter har i samband med sin operation. Patienter erfar det perioperativa vårdandet 
olika. Av resultatet framgår att flera patienter önskar få vara mer delaktiga i vården 
kring sin operation. Andra patienter har få önskemål utan anpassar sig efter 
operationspersonalens och -avdelningens rutiner. Resultatet belyser även viktiga och 
lärorika erfarenheter från patienter både om hur vårdare arbetar och bemöter patienter 
som hur miljön uppfattas och påverkar patienter när de vårdas på 
operationsavdelningen. Resultatet redovisas med många citat. Detta på grund av att 
författaren anser det som ett bra sätt att belysa fenomenet, hur patienter erfar vårdandet 
på operationsavdelningen, på det varierande sätt patienter beskriver det. 
 

Oro och rädsla samt att känna sig utlämnad 
 
Till att börja med måste perioperativa vårdare vara medvetna om hur vanligt det är att 
patienter känner en oro inför sin operation. Redan när patienter kliver in på sjukhuset 
känner många en oro i kroppen. Andra studier har visat att 41 % av patienter som ska 
genomgå operation upplever oro och rädsla, vissa till och med extrem rädsla (Leinonen, 
Leino-Kilpi & Jouko, 1996). En del patienter känner en rädsla för det okända (Otte, 
1996). I denna studie beskriver patienter en oro när de själva är osäkra på om det 
verkligen är möjligt att genomföra den operation de är i behov av. Patienter kan också 
känna rädsla för att bli skadade under operationen eller dö (Gustafssons, Ponzer, 
Heikkilä, & Ekman, 2007). Det finns även studier som visar att ovissheten för 
operationsresultatet kan vara orsak till oro (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999). Vad just en 
aktuell patient är orolig för kan operationspersonal inte få svar på om ingen fråga ställs. 
Likväl som problemet är svårt att åtgärda om orsaken inte är tydlig. 
  
Främsta orsakerna till att känna rädsla är att patienter är rädda för att uppleva smärta 
under operationen och att anestesin inte ska fungera (Leinonen et al., 1996). Den 
synpunkten kommer tydligt fram även här. Det känns skrämmande att 
operationspersonal tillåter patienter vara så dåligt informerade. Samtidigt så lärorikt när 
en kommentar som denna gör sig hörd. Andra orsaker till oro och/ eller rädsla knutna 
till anestesiform kan vara att man har tidigare negativa erfarenheter av en viss 
bedövningsform eller att patienter önskar vara vakna under operationen då patienter i 
denna studie upplever sig ha kvar kontrollen på det sättet. Att vara vaken och kunna 
följa operationsförloppet skulle alltså vara mindre oroligt. I Gustafssons m fl. (2007) 
studie upplever patienter istället att det är mycket obehagligt att vara vaken samtidigt 
som de inte kunde känna eller röra sina ben. Patienter beskriver också att oro och/ eller 
rädsla kan förstärkas av att vårdare uttrycker sig på ett sätt som patienter tolkar som att 
de är osäkra på sina arbetsuppgifter. Det lär oss att operationspersonal ska vara 
medvetna om hur de uttrycker sig mot patienter, då felformulerade meningar kan 
misstolkas. Är det så att man som patient är så fokuserad på sin operation att man 
registrerar mer än vårdare tror? 
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Tyvärr upplever sig patienter utlämnade i flera sammanhang på operationsavdelningen. 
När patienter beskriver vad det innebär att känna sig utlämnad ser jag framför mig en 
patient som är mycket sårbar och i en utsatt position på operationsavdelningen. Av 
hygieniska skäl måste patienter duscha och byta till operationskläder inför operationen. 
Dessa kläder består av skjorta, underkläder och strumpor. Även om kläderna skyddar 
patienter från att blottas upplever patienter sig utlämnade. De känner sig avklädda. En 
av grundprinciperna för sjuksköterskor är att skydda patienters värdighet. Ansvaret kan 
man inte frånta sig även om det förekommer kommentarer som att: ”vi är så vana att se 
nakna kroppar”. Upplever patienten sig utlämnad är det personens åsikt som ska 
respekteras.  
 
I studien beskrivs att patienter reagerar starkt på när vårdarna pratar med andra patienter 
på samma sal och det kan höras av andra som ligger intill. Leino-Kilpi, Ståhlberg & 
Lertola (2001) bekräftar att det är av största vikt att andra patienter inte kan höra 
känsliga uppgifter om den egna personen när patient och vårdare samtalar. 
Journalhandlingar upplever patienter också att de ligger för synliga så att obehörig 
personal kan läsa om patientuppgifter eller det planerade ingreppet. Upplevelsen av att 
känna sig som ett utställningsobjekt kan beskrivas med att patienten inte ses som en 
person utan som ett objekt eller en medicinsk diagnos. Liknelsen är slående till en 
skulptur man kan gå fram till och läsa på en tavla om namn, vem den föreställer och 
vem konstnären är. Dilemmat att patienter också känner sig oskyddade på den 
preoperativa salen kan möjligen förklaras av att avdelningens organisation och mål med 
att operationsprogrammet för dagen ska genomföras i tid får styra över patienters behov. 
Därför har undersökningar som dessa stort värde. Genom att patienters åsikter blir 
belysta ges belägg att motverka den allt mindre tid som avsätts till patienters 
omhändertagande i samband med operation.  
 

Trygghet och tillit  
 
När patienter beskriver vad som får dem att känna trygghet spelar miljöaspekter en 
större roll till skillnad från att känna tillit, som mer är knuten till en person. Det som bör 
poängteras är att patienter kan känna sig trygga trots att de samtidigt känner oro. Att 
skapa trygghet för patienter på operationsavdelningen kan vara att det spelas musik 
under tiden patienter väntar på att bli skjutsade in till operationssalen. Musiken har en 
lugnande effekt och får patienter att lättare koppla av. Positiv inverkan för att dämpa oro 
hos patienter är också möjligheten till att få lyssna på musik under operationen 
(Mitchell, 2003). Att inte lämnas ensam utan att perioperativa vårdare finns kring 
patienter hela tiden inger också trygghet. Likaså att de perioperativa sjuksköterskorna är 
tillgängliga och finns hos patienter under hela vårdförloppet. Det inger en känsla av att 
behandlas med respekt och att det tas hänsyn till dem som individer (Leinonen & Leino-
Kilpi, 1999). Här skulle det kunna röra sig om ett motsatt förhållande till att känna sig 
utlämnad. När miljön på operationsavdelningen är bekant för patienter, vanligtvis för att 
man opererats tidigare, känner sig ofta patienter mer trygga. De är förberedda på ett 
annat sätt. Har patienter inte tidigare erfarenhet av operation finns ingen rimlig chans 
för dem att föreställa sig hur det kommer att vara på operationsavdelningen. Då har ett 
preoperativt samtal med en perioperativ sjuksköterska visat sig ha mycket god effekt på 
att förbereda patienter inför operation.  
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I Leinonen, Leino-Kilpi och Lertola (2001) framgår att när patienter uppfattar miljön på 
operationsavdelningen som funktionell och säker och att atmosfären på avdelningen är 
lugn och avkopplande känner sig patienter trygga. Likaså när vårdare visar övertygelse 
med hur de använder instrument och apparatur på salen. Apparater behöver alltså inte ha 
en skrämmande effekt. Tvärtom kan patienter uppleva en större trygghet och känna att 
vården är säkrare på grund av den medicintekniska tillgången. Att få en anestesimetod 
man som patient önskat inger också trygghet. Är patienter övertygade om att en viss 
anestesimetod är bra förstår man att patienter känner sig trygga om de får den. Slutligen 
var det av mycket avgörande betydelse för att en patient skulle känna sig trygg efter 
operationen i denna studie att operatören efter avslutad operation tog sig tid till 
patienten och informerade om att operationen hade gått bra. En läkares ord väger tungt 
men sammantaget är det hela vårdteamet som gör att vården känns trygg för patienter.  
 
Det är fascinerande hur fullkomligt patienter överlämnar sig i vårdarens vård. En del 
patienter beskriver det med att man tar för givet att vårdaren kan sin sak. Andra blir 
övertygade om att de är i goda händer på det sätt den perioperativa vårdaren arbetar. 
Upplever patienter att de kan lita på operationspersonalen känner de att de kan 
överlämna sig i deras vård, enligt Lindwall, von Post och Bergbom (2003). Man kan 
ändå inte låta bli att undra hur patienter mår när de inte känner tillit till vårdaren? Vilka 
möjligheter ges patienter att få välja operatör, sjuksköterska eller undersköterska? I 
princip ingen. Så det beroende förhållande som råder mellan patient och vårdare är inte 
att förglömma. I Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg och von Post (2003) framhåller också 
patienter att det tekniska kunnandet är långt ifrån allt när det gäller att inge förtroende 
hos dem. Förhoppningsvis betyder omsorg och personligt omhändertagande om 
patienter mer. I studien framkommer mer hur patienter är beredda att foga sig efter 
operationsavdelningens rutiner för att få sin operation genomförd. Till och med är 
patienter beredda på att uthärda smärta. Det skulle innebära att patienter utsätts för ett 
vårdlidande, och det önskar ingen vårdare medvetet utsätta patienter för. Slutligen 
beskriver patienter att de med hjälp av lugnande premedicinering blir så avslappnade att 
de lämnar över sig till den perioperativa vårdaren och det känns bra då de känner tillit 
till vårdarna. Att premedicinering underlättar oro styrks i Leinonen, Leino-Kilpi, 
Ståhlberg och Lertola (2001) och Mitchells (2003) . I sammanhang där patienter 
upplever det svårt att slappna av fyller lugnande läkemedel en bra funktion. Ännu bättre 
för patienter är när det kombineras med ett preoperativt besök av perioperativ 
sjuksköterska. 
 

Omhändertagande och delaktighet 

 
Vad som får patienter att känna sig omhändertagna är när de upplever att 
operationspersonal visar omtanke och integritet för personen. Vårdare visar att de bryr 
sig om. Att bli behandlad som en unik person och inte som ett objekt eller en medicinsk 
diagnos ingjuter känslan av att vara betydelsefull för patienter visar även många andra 
studier (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999; Leinonen, Leino-Kilpi & Jouko, 1996; 
Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). Viljan att vårda och göra gott för patienter är 
mycket stark i sjuksköterskeprofessionen. Då är det betydelsefullt när patienter 
beskriver vikten av operationspersonalens arbete.  
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Att vårdare inte pratar om för patienter känsliga saker så att medpatienter hör är också 
av stor betydelse för patienter. I ett gott omhändertagande lägger vidare patienter in 
betydelsen av att vårdare vid samtal med patienter ställer sig så att de möts öga mot öga. 
Omtanke för patienter visar även operationspersonal när de utför omvårdnadshandlingar 
som motverkar avkylning av patienter. Sjuksköterskor ska inte vårda patienter som de 
själva vill bli vårdade utan fråga patienter hur de önskar ha det. Däremot utgår nog 
många vårdare från sig själva men bekräftar det med patienten att det är ett bra sätt. 
Ingen av patienterna i denna studie beskriver att de frös under den intraoperativa 
perioden. Det är annars en vanlig upplevelse i andra studier. I Leinonen et al. (1996) 
säger patienter att upplevelsen av att frysa och att det är kallt på operationssalen är det 
mest negativa med att genomgå operation. Av operationstekniska skäl måste patienter 
ibland på grund av var man ska bli opererad ligga med sina ben i benstöd. När en 
patient i denna studie låg med benen i benstöd under operationen upplevdes det mycket 
bra när vårdaren var noga med att dölja underlivet med en handduk. På så sätt visar de 
ett gott omhändertagande och det belyser vikten av en bra grundvård för patienter. 
 
Trygghet och en känsla av ett gott omhändertagande kan upplevas när den perioperativa 
sjuksköterskan rör vid patienter. Det kan uppfattas som att sjuksköterskan rör vid hela 
människan, vilket också kan inge en känsla av välbefinnande, skriver Lindwall, von 
Post och Bergbom (2003). Ett bra omhändertagande visar också operationspersonal på 
det sätt de hjälper patienter över från säng till operationsbord. Patienter upplever 
operationsbordet smalt och hårt. Samma åsikt, att det är obekvämt att ligga på 
operationsbordet och att bordet känns smalt och hårt, beskriver patienter i flera andra 
studier (Leinonen et al., 1999; Leinonen et al, 1996; Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg & 
Lertola, 2001). Operationspersonal får då försöka se till att patienter ligger så bekvämt 
som möjligt. Känner patienter den omtanken upplever man ofta omhändertagandet bra. 
 
Att känna delaktighet vid operation handlar till största delen om att som patient inbjudas 
att få information om sin sjukdom och behandling. Att kunna påverka sin vård och 
behandling genom att ge sin syn och framföra sina åsikter ger en känsla av att vara 
betydelsefull, skriver Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg och Lertola (2001). Delaktighet 
gör patienter förberedda och de blir därmed ofta mer trygga i den intraoperativa 
perioden. Att som patient möta en sjuksköterska i en perioperativ dialog upplevs skapa 
en känsla av gemenskap och tillhörighet. Genom att träffas i ett preoperativt samtal har 
sjuksköterskan dels möjlighet att förbereda omvårdnaden utifrån patienters fysiska och 
psykiska behov (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). Vidare att sjuksköterskan delar 
med sig av sin kunskap om anestesi och kirurgi gör att patienter kan förbereda sig inför 
det som sedan händer dem i den intraoperativa fasen, skriver Lindwall et al. (2003) och 
Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg och von Post (2003). Sjuksköterskor kan inte längre 
gömma sig bakom argument om att det finns för lite forskning kring perioperativt 
vårdande och vilken positiv betydelse det har för patienter. Varför har då inte den 
perioperativa vårdprocessmodellen fått genomslagskraft i operationsverksamheten?  
 
Ofta är det opererande läkare som ger information om sjukdom och planerad kirurgisk 
behandling. Mycket sällan får patienter träffa perioperativa sjuksköterskor innan de 
kommer till operationsavdelningen. Vissa patienter reflekterar inte över att de saknar 
mer detaljerad information före operation om vistelsen på operationsavdelningen. Bara 
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de får kontinuerlig information när de är på operationsavdelningen känner de sig nöjda 
och delaktiga. Att sjuksköterskan hela tiden informerar om vad som ska hända 
förstärker upplevelsen av vänskap och att vara betydelsefull, framgår i Lindwall et al. 
(2003). Andra patienter är mycket tydliga med att beskriva att de saknar information av 
perioperativ vårdare. Tyvärr är det ovanligt att patienter framför åsikter av detta slag. 
Därmed ingen anledning att förringa dess betydelse. Att uppleva delaktighet eller inte 
handlar även om att få möjlighet att till exempel få välja anestesiform, i fall där det är 
möjligt. I möten mellan patient och anestesipersonal där de i samförstånd enas om 
anestesiform upplever patienter delaktighet i hög grad. Påståendet bekräftas i Leinonen, 
Leino-Kilpi och Jouko (1996) där det uppfattas som positivt av patienter är att kunna 
påverka valet av anestesiform. Raka motsatsen upplever patienter ingen delaktighet när 
beslut om anestesiform tas över huvudet på dem. Patienter upplever att de inte erbjuds 
möjlighet att få påverka hur de vill bli omhändertagna i samband med anestesi och 
operation Det kan handla om att man som patient är rädd för en spinalbedövning men 
känner att vårdaren inte tar rädslan på allvar. Patienten blir dels inte bekräftad i sin 
rädsla än mindre ges möjlighet till att diskutera och/ eller motivera patienten inför 
ryggbedövningen. Denna synpunkt bekräftas i Leinonen et al. (2001) att patienter 
känner sig mindre betydelsefulla när de inte kan påverka sin vård.  
 
Önskan om postoperativ uppföljning i form av ett postoperativt samtal varierar mellan 
patienter. Kanske handlar det om att patienter inte vågar ha krav på sin vård eller på 
vårdare. I Ottes (1996) beskriver patienter att de inte får tillräcklig information men 
accepterar ändå, då de upplever att det inte finns möjlighet att ställa frågor eller att de 
känner att det är svårt att ifrågasätta. I princip alla patienter får information efter 
operation av läkare. Ofta av den läkare som genomförde operationen. Att däremot få ett 
postoperativt samtal av perioperativ sjuksköterska förekommer inte på det sjukhus 
uppsatsen är genomförd. Som tidigare ses att många patienter är nöjda och känner 
delaktighet med endast ett postoperativt samtal av och med operatören. Andra är tydliga 
med att vilja träffa intraoperativ sjuksköterska. Dålig tillgång till information upplevs så 
negativt av vissa patienter att de upplever den bristen som det mest negativa med hela 
operationen, skriver Leinonen et al. (1996). Patienter fogar sig efter våra rutiner. Att 
undersöka vilken betydelse ett postoperativt samtal med perioperativ sjuksköterska har 
för patienter skulle vara mycket intressant ämne att gå vidare med. 
 
Vidare vill författaren belysa andra tankar patienter har från sin intraoperativa tid. Som 
det tidigare skrivits i diskussionen uppskattas musik av många patienter. Dels skingrar 
den tankar när man väntar på att bli omhändertagen. Under operation upplever också 
patienter att musik gör det lättare att slappna av. Fanns inte musik att tillgå sågs det 
oftast som positivt att vårdare pratade med varandra. Men att samtal mellan vårdare 
också kan upplevas negativt är viktigt att belysa, till exempel kan viskande emellan 
vårdare få patienter att undra om det pratas om patienten själv. En annan patient 
beskriver angående miljön att det fanns en positiv doft på operationssalen som inte 
kändes någon annanstans. En doft som framkallade en mening om att allt gick rätt till. 
Patienten kunde inte vidare beskriva hur det doftade men orden att doften framkallade 
en mening om att allt var rätt kan kanske utan att lägga in för mycket egen tolkning 
beskriva en sammantagen bild av allt det operationspersonal gör för att vården ska vara 
så bra som möjligt för patienter under den tid de vistas på operationsavdelningen.  
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Författaren önskar också poängtera vikten av att perioperativa sjuksköterskor fortsätter 
att förbättra den individuella perioperativa omvårdnaden. Patienter har en laglig rätt att 
få vara delaktiga i sin vård och vi har en skyldighet att tillgodose detta. Perioperativa 
vårdares arbete styrs efter både lagar, allmänna råd, föreskrifter och 
kompetensbeskrivning som framgår sedan tidigare. Att tillämpa en evidensbaserad 
omvårdnad innebär att den perioperativa sjuksköterskan integrerar de bästa tillgängliga 
externa bevisen för att tillsammans med patienter fatta beslut om olika 
omvårdnadsinsatser. Då hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade måste 
naturligtvis olika lösningar hittas för att nå uppställda mål inom verksamheter. Tyvärr, 
menar William och Stoltz (2002), riskerar omvårdnadsarbetet att bli sämre tillgodosett 
när genomströmningstakten av patienter ökar. Då menar istället von Post, Frid, 
Kelvered och Madsen-Rihlert (2005) att för att en värdig vård inte ska bli underordnad 
ekonomisk lönsamhet kan införandet av den perioperativa dialogen ge möjlighet till 
evident och god vård.  
 

Konklusion 
Sammanfattningsvis kan sägas att för en patient som ska genomgå en operation är den 
perioperativa vården och miljön på operationsavdelningen främmande. På det sätt 
operationssjukvården är organiserad har det också varit omöjligt för patienter att 
förbereda sig inför operationen. Vissa patienter känner starkt att de vill vara mer 
delaktiga i den perioperativa vården än vad som erbjuds. Andra har få anspråk utan 
fogar sig efter vårdare och operationsavdelningens rutiner. Utifrån studien 
utkristalliseras följande implikationer för vårdandet av patienter i den perioperativa 
vårdprocessen. 
 
 

• Bemöt patienten med omtanke och tilltala patienten vid namn så att denne 
känner sig behandlad som en person.  

• Var noga med att skydda patientens integritet. 
• Försäkra patienten om att du finns vid dennes sida under hela vistelsen på 

operationsavdelningen och att du kommer att hjälpa patienten att föra dennes 
talan. 

• Förklara vad du gör och berätta vad som kommer att hända. Ställ motfrågor så 
att du får bekräftelse på att patienten förstått det som sagts. 

• Var noga med att patienten vilar bekvämt på operationsbordet. Prova ut 
benstödsläge innan administrering av anestesi.  

• Motverka på alla sätt att patienten fryser. 
• Erbjud möjligheten till att lyssna på musik 
• Om väntetid uppstår, förklara för patienten om orsak och titta till patienten 

kontinuerligt så att patienten inte känner sig bortglömd. 
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                         Bilaga I 

 
 
Information till personal på vårdavdelning 6, Alingsås Lasarett 
 
I min vidareutbildning till operationssjuksköterska ingår att göra en 
magisteruppsats. Jag har valt att göra en kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats med intervju som metod. Vad jag är intresserad av 
är att få ta del av ”Patienters upplevelser av vårdandet på 
operationsavdelningen i samband med sin operation”. 
 
Studien planeras att påbörjas i december, 2007. Ca 4-6 stycken patienter 
planeras att intervjuas. 
 
Vad jag önskar få hjälp med av er sjuksköterskor på avdelningen är att efter 
samråd med mig ge patienten informationsbladet om studien samt att fråga 
dem om de vill delta. 
 
Intervjuerna planerar jag att genomföra under patientens vistelse på 
vårdavdelningen eller annan plats om patienten önskar.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Karin Holmgren 
Telefon hem  0322 – 636746 
Mobiltelefon  0704 – 883720 
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                          Bilaga II 

      
Patientinformation  
 
Studie om patienters upplevelser av vården på en operationsavdelning i 
samband med sin operation. 
 
Under december och januari månad, 2007/ 2008, genomförs en intervjustudie där syftet 
är att beskriva hur patienter upplever vårdandet på en operationsavdelning i samband 
med sin operation. Studien kommer att ligga till grund för en magisteruppsats i ämnet 
Vårdvetenskap. 
 
Som blivande operationssjuksköterska är jag intresserad av att Du som patient berättar 
för mig om hur Du upplevde vården på operationsavdelningen. Kunskapen om Dina 
upplevelser är en hjälp till att kunna kvalitetsförbättra omhändertagandet av patienter 
som opereras. 
 
Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast jag och min 
handledare läser det bandade och nedskrivna resultatet. Det betyder även att det inte går 
att härleda resultatet till någon specifik person i uppsatsen. 
 
På vårdavdelningen, efter operationen, kommer Du att bli tillfrågad av en sjuksköterska 
om Du är intresserad av att låta mig intervjua Dig. Om Du svarar ja kontaktar jag Dig 
alternativt ringer Du mig. Intervjun beräknas ta maximalt 1 timme, och genomförs i ett 
avskilt rum på sjukhuset eller utanför sjukhuset om Du önskar. 
 
 
Deltagandet är fullt frivilligt och Du kan när som helst och utan närmare förklaring 
avbryta Ditt deltagande. Likaså kommer Ditt deltagande eller inte i studien inte att 
påverka Din vård i något hänseende. 
 
Om Du vill diskutera studien med mig innan Du tar ställning går det bra att ringa mig. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
       
Karin Holmgren   Björn-Ove Suserud 
Leg. Sjuksköterska   Universitetslektor 
Operationssjuksköterskestudent  Institutionen för Vårdvetenskap 
Telefon hem 0322 – 636746  Högskolan i Borås 
Mobiltelefon 0704 – 883720 
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