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Sammanfattning    

 

Vår frågeställning har varit vilka erfarenheter operationssjuksköterskor har om hur de 

skapar en vårdande relation. Begreppet vårdande relation har som utgångspunkt att man 

genom att lindra patientens lidande når en relation som är vårdande. En vårdrelation kan 

vara vårdande eller icke-vårdande, men en vårdande relation kan inte vara icke-

vårdande. Stora svårigheter att skapa en vårdande relation som operationssjuksköterska 

råder idag på operationsavdelningar. För att besvara syftet valdes en kvalitativ ansats 

med öppna intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sex 

operationssjuksköterskor intervjuades vid tre olika sjukhus i södra Sverige. Två olika 

domäner framstod ur materialet, nämligen patientfokuserade vårdhandlingar och icke 

patientfokuserade vårdhandlingar. Inom denna grova uppdelning av data uppstod flera 

kategorier som förtydligar operationssjuksköterskors erfarenheter av hur de skapar en 

vårdande relation med sin patient. Resultatet visar att operationssjuksköterskorna kunde 

nå en vårdande relation genom omsorg, ansning, tillit, ansvar, samspel och bekräftelse. 

Dock fanns även tillfällen då operationssjuksköterskor återberättade skapandet av en 

vårdande relation genom indirekta vårdhandlingar eller som icke patientfokuserade 

vårdhandlingar. Möjligheterna operationssjuksköterskan ges att interagera med sin 

patient och kunna skapa en vårdande relation varierar stort. Organisatoriska hinder 

behöver övervinnas för att utvecklandet av en vårdande relation skall kunna skapas. Vi 

anser även att diskussion och reflektion angående etiska aspekter i patientvården för 

operationssjuksköterskor är viktig. Det medicintekniska kravet är stort på 

operationssjuksköterskan idag. Det är dock viktigt att hon ges möjligheter att bevara 

omvårdnadskompetensen. Operationssjuksköterskans eget ansvar att interagera med 

patienten och tillvarata samt utveckla sin vårdvetenskapliga kompetens är också viktig, 

inte minst för att minska patienters lidande och undvika vårdlidande. 

 

Nyckelord: Vårdrelation, sjuksköterske-patientrelation, operation, perioperativ 

omvårdnad, perioperativ dialog. 
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INLEDNING 

En av operationssjuksköterskans uppgifter är att skapa en vårdande relation med sin 

patient i samband med ett operativt ingrepp. Lindwall och von Post (2000) beskriver 

den perioperativa vårdprocessens möten med patienten där en relation kan skapas. 

Denna arbetsmodell kallas den perioperativa dialogen.  

 

Dock finns det hinder som försvårar för operationssjuksköterskan att upprätta en 

vårdrelation idag, hinder som kan bero på organisatoriska faktorer, brist på tid och 

vårdkulturen på operationsavdelningen (Kasén, 2002; Lindwall & von Post, 2008). 

 

Vi har sett att det existerar ringa forskning angående hur operationssjuksköterskor ser 

på skapandet av en vårdrelation. Vi som blivande operationssjuksköterskor är vana att 

arbeta utifrån patientens behov samt att skapa en vårdrelation. Vårdrelationen kan se 

olika ut, där operationssjuksköterskans förmåga är ett viktigt verktyg för hur vårdande 

denna vårdrelation kan bli. Eftersom avsaknad av erfarenhet av hur omvårdnaden 

bedrivs på en operationsavdelning valde vi att titta på hur just operationssjuksköterskor 

arbetar utifrån en vårdande relation.  

 

 

BAKGRUND 

Hälsa, etisk kod, lagar och förordningar 

Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan genomför syftar till att upprätthålla hälsa. 

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition innebär hälsa ett psykiskt, fysiskt 

och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom (WHO, 2009). 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (International Council of Nurses, 

2005).  

Sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 

avseende fysiska och psykiska behov såväl som sociala, kulturella och andliga behov. 

Vidare skall sjuksköterskan tillvarata patientens egna kunskaper och resurser. Det anges 

även att sjuksköterskan ska möta patienten sjukdomsupplevelse och lidande och så långt 

som möjligt lindra lidandet (Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 

2005). Vården och behandlingen skall så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten (SFS 1982:763).  

 

Den perioperativa dialogen 

Den perioperativa vårdprocessen som beskrivs av Lindwall och von Post (2000) 

innehåller preoperativa, intraoperativa samt postoperativa möten med patienten. Den 

preoperativa fasen startar då patienten får besked om när operationen planeras och slutar 

då patienten kommer till operationsavdelningen. Nästkommande fas, den intraoperativa 

fasen, tar vid då patienten mottages på operationsavdelningen och slutar när patienten 

kommer till eftervårdsavdelning. Mellan det att patienten kommer till 
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eftervårdsavdelning tills det att patienten inte längre är i behov av vård relaterat till 

ingreppen benämns som den postoperativa fasen. 

 

Det övergripande målet med den perioperativa dialogen är att skapa ett rum där en 

dialog kan ta form och vara ett forum där operationssjuksköterskan kan ge tid och 

utrymme samt lyssna till patienten för att kunna utveckla en gemenskap (Lindwall, von 

Post & Bergbom, 2003). Idén med denna organisationsmodell är att möjligöra en 

relation som både gagnar operationssjuksköterskan och patienten. Denna modell skall 

ses som en idealmodell som har sin förankring i vårdandets kärna, caritas (von Post, 

Frid, Kelvered & Madsen, 2005). Med caritas menar Eriksson (2002) att det finns ett 

motiv att vilja en annan människa väl. 

 

Vid det preoperativa mötet är målet att en dialog skall nås och att 

operationssjuksköterskan och patienten tillsammans skall planera omvårdnaden kring 

operationen. I den intraoperativa dialogen möter operationssjuksköterskan patienten på 

operationsavdelningen och genomför omvårdnaden som planerat. Hon kontrollerar att 

den vårdplan de tillsammans skapat dagen innan fortfarande är aktuell. 

Operationssjuksköterskan förklarar vad hon gör och varför under den intraoperativa 

fasen för att undvika att besvära patienten. Inom den postoperativa dialogen finns två 

huvudsakliga mål. Först och främst är detta en möjlighet att följa upp hur patienten mår 

efter operationen. Operationssjuksköterskan kan bland annat besvara nya frågor som 

kan ha uppkommit för patienten och därmed får patienten en möjlighet att göra ett 

avslut för sin operationsvård. Det andra är att sjuksköterskan kan utvärdera sitt 

genomförande av omvårdnaden (Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003).  

 

Lindwall m.fl. (2003) skriver att när patienten lämnar över ansvaret för sin kropp och 

sitt liv till operationssjuksköterskan, är det viktigt att patienten känner sig trygg. 

Förutsättning för att förtroende och tillit kan skapas mellan operationssjuksköterskan 

och patienten är att parterna träffas och lär känna varandra. Målet med preoperativa 

möten är att skapa en vårdande relation. En patientstudie av Rudolfsson m.fl. (2003) 

visade att kontinuiteten i form av att operationssjuksköterskan träffade samma patient 

och tog sig tid för denne, av patienten upplevdes som att operationssjuksjuksköterskan 

skapade tid. Denna arbetsmodell möjliggör att en dialog kan bli till för patienten och att 

operationssjuksköterskan utvecklas i sitt arbete. Patienten kände sig viktig och värdefull 

när denne blev involverad och upplevde sig som en resurs. 

 

Hinder och förutsättningar för patientkontakt  

Utvecklingen av operationssjuksköterskeyrket är direkt kopplat till den medicintekniska 

utvecklingen. Nya operationsmetoder, avancerad medicinteknisk utrustning och brist på 

specialistutbildade sjuksköterskor påverkar vårdarbetet. Ökade krav på produktivitet har 

inneburit att arbetstakten har drivits upp på operationsavdelningarna (Larsson, 2004). 

Det finns därmed en ökad risk att yrkesrollen kan bli för tekniskt inriktad och det 

vårdvetenskapliga perspektivet underordnat (Bull & FitzGerald, 2006).   

Kasén (2002) beskriver att ledarskap, arbetsfördelning och arbetsgemenskap är faktorer 

som kan påverka utformningen av en vårdrelation. Rudolfsson, von Post och Eriksson 
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(2007) poängterar att det är arbetsledarens ansvar att bevara den humanistiska 

komponenten i vården. Eriksson (2002) samt Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007)  

poängterar vikten av att arbetsledaren (verksamhetschef och enhetschef) har kunskap 

om och förståelse för hur patienten upplever sin situation och att det ges möjligheter för 

operationssjuksköterskan att skapa en vårdande relation. Detta kan uppnås av att både 

arbetsledaren och sjuksköterskan arbetar utifrån caritasmotivet.  

von Post m.fl. (2005) beskriver både möjligheter och hinder i införandet av den 

perioperativa dialogen. Möjligheter beskrivs av både operationssjuksköterskor och 

arbetsledare som att samarbetet utvidgas, framförallt mellan narkossjuksköterskor och 

operationssjuksköterskor, men även mellan operationssjuksköterskor och sjuksköterskor 

på vårdavdelningen. Hinder beskrivs som en allmän ovilja till förändring och att 

arbetsledarna saknar beslutsrätt över resurserna. Den kortsiktiga planeringen beskrivs 

som att den befintliga organisationen hindrar införandet av den perioperativa dialogen 

så att operationssjuksköterskan inte i tid kan planera ett möte med patienten. Även 

Björck och Sandman (2007) belyser arbetsledarnas roll att möjliggöra för 

operationssjuksköterskan att etablera vårdande relationer med patienten. Arbetsledaren 

kan tydliggöra begreppsanvändningen, utbilda vårdpersonal i bemötandet av patienter 

samt ge tid för reflektion.  

Tiden som operationssjuksköterskan har till förfogande då hon ska skapa en 

vårdrelation till patienten kan avgöra hur vårdrelationen kommer att se ut. Att ha en 

vårdande relation är även viktigt för operationssjuksköterskan då det upplevs värdefullt 

för yrkesrollen (Rudolfsson m.fl., 2007).  

Operationssjuksköterskan kan undvika att involvera sig i en patients livsvärld på grund 

av rädsla, vilket kan vara ett stort hinder för utvecklandet av en vårdande relation 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Ett annat problem som kan 

uppstå i början av en relation är patientens minskade möjligheter att uttrycka sina 

behov, oro och eventuella önskningar till operationssjuksköterskan, då första mötet ofta 

sker på operationsavdelningen. Brist på tid kan här föreligga och att patienten även har 

fått premedicinering (Lagerström & Bergbom, 2006; Rudolfsson m.fl., 2007). 

Lagerström och Bergbom (2006) skriver också att patienten ska uppfatta att 

omvårdnaden karaktäriseras av en god atmosfär för att de skall känna sig 

omhändertagna. Deras fynd talar för att alla medverkande yrkeskategorier presenterar 

sig och utför sina omvårdnadshandlingar på ett lugnt och professionellt 

tillvägagångssätt. Att vara professionell menar de, i patientens uppfattning, att 

personalen skall lyssna, ta sig tid att svara och ge information angående vad de gör och 

vad som händer kring patienten. Det innefattar även förväntningar att personalen skall 

vara kompetenta och respektera patienten som unika individer. 

Kommunikation  

Kommunikation (communicatio) definieras som att det finns en information som 

överförs på ett sådant sätt att något tillkännages (Thornquist, 2001). I en 

kommunikation finns ett ömsesidigt utbyte där något är delbart. Det betyder att det finns 

något som går att dela och som blir gemensamt mellan en till två eller flera personer. 
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Informationen kan ses som en enhet som är oberoende av ett sammanhang eller av tid 

och rum. Informationen kan ses som stimuli som påverkar mottagaren och som kan leda 

till respons hos mottagaren. Mottagaren kan skicka tillbaka stimulus. Kommunikation är 

både nödvändig och kanske även livsnödvändig att använda sig av i vården, eftersom vi 

kommunicerar för att överleva, skapa ett samarbete eller för att tillfredställa våra 

personliga behov (Fossum, 2007). För att uppnå ett samspel med patienten är 

kommunikation en förutsättning. Det är möjligt att kommunicera utan att samspela, men 

omöjligt att samspela utan att kommunicera (Dahlberg m.fl., 2003).  

 

Verbal kommunikation 

Kommunikation kan förmedlas i verbala eller icke verbala uttryck där kroppsspråket 

används. I den verbala kommunikationen är inte allt klart och tydligt utan där kan dolda 

budskap eller outsagda ord finnas mellan raderna (Fossum, 2007). I den verbala 

kommunikationen så väljer den ene parten, exempelvis operationssjuksköterskan, vad 

hon vill förmedla, om hon vill säga något eller om hon vill tiga. Språket kan användas 

till att informera, desinformera, avslöja, blotta eller dölja (Thornquist, 2001). 

 

Icke verbal kommunikation 

I en icke verbal kommunikation används kroppsspråket där känsliga och intima gester 

kan ges. Det kan vara smekningar, omfamningar eller omsorg. Kroppens språk är aldrig 

tyst och det förmedlar budskap oavsett om det är önskvärt eller inte. Kroppsspråket kan 

inte döljas eller täckas över därför att kroppens gränser inte är medvetandets gränser 

(Fossum, 2007). Att använda sig av en icke verbal kommunikation leder lättare till att 

skapa samhörighet och gemenskap med andra människor. Dock kan både verbal och 

icke verbal kommunikation komplettera varandra eller vara motstridande. Det är viktigt 

som operationssjuksköterska att tänka på detta, eftersom hon av patienten kan uppfattas 

ge dubbla budskap (Thornquist, 2001).  

 

Kommunikationshinder  

Inom sjukvården är det viktigt att språkbruket är korrekt och tydligt så att patienten 

förstår vad sjuksköterskan menar. Exempelvis har patienter med nedsatt hörsel större 

behov av tydlig kommunikation. Patienter med utländsk härkomst kan också ha svårt att 

förstå det svenska språket och då är det extra viktigt med korrekt språk, med tydligt 

budskap och att inte medicinska termer rabblas upp eller slanguttryck används. 

Användandet av tolk är viktigt och ska inte negligeras. Även tonfallet kan påverka hur 

mottagaren uppfattar informationen. Detta är extra viktigt om operationssjuksköterskan 

är stressad. Tydlighet i kommunikationen är viktigt, då det för patienten annars kan leda 

till att denne blir stressad och därmed få svårt att ställa frågor till sjuksköterskan eller 

berätta hur han egentligen mår. Ett annat hinder som kan påverka kommunikationen, är 

när operationssjuksköterskan är mer fokuserad på sjukdomar och behandlingar än på 

patienten och dennes livssituation (Fossum, 2007).  
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Vårdrelation 

Det varit svårt att finna vårdvetenskapliga studier som beskriver 

operationssjuksköterskan och vårdandet utifrån operationssjuksköterskans kontext. 

Däremot beskrivs vårdandet av omvårdnadsteoretiker och i studier av sjuksköterskor 

utanför en specifik kontext (Dahlberg, 2002; Travelbee, 2005; Halldorsdottìr, 2008). 

Dessutom finns det omvårdnadsteoretiker som i sina studier har använt benämningen 

vårdare (Kasén, 2002). I det följande har vi valt att referera till dessa studier och 

omvårdnadsteoretiker utifrån operationssjuksköterskans perspektiv. Oavsett vilken 

benämning på vårdaren som används i respektive studie, används 

”operationssjuksköterskan” genomgående som benämning på vårdaren. Detta görs för 

att förenkla för läsaren, men även för att operationssjuksköterskan i botten är både 

vårdare och sjuksköterska. Dock finns det studier gjorda utifrån den perioperativa 

sjuksköterskans perspektiv vilka innefattar både anestesi- och operationssjuksköterskan 

(von Post, 2000; Lagerström, Bergbom, 2006; Larsson, 2004; Lindwall, Lindwall & von 

Post, 2008; Rudolfsson, Ringsberg, & von Post, 2003; Rudolfsson, von Post, Frid,, 

Kelvered & Madsen, 2005; Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von Post, 2003; 

Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007; von Post, Frid, Kelvered & Madsen, 2005). 

Några studier riktar sig direkt mot operationssjuksköterskans specialistområde (Bull & 

FitzGerald, 2006; Björn & Lindberg Boström, 2008; Blegeberg & Blomberg, 2008; 

Richardson-Tech, 2008). 

Att man som patient får vård betyder inte automatiskt att patientens lidande lindras 

(Dahlberg, 2002). Eriksson (2001) menar att lidande kan uppstå då sjuksköterskan 

handlar oreflekterat eller inte alls. Detta benämner hon som vårdlidande. Halldórsdottir 

(2008) beskriver att vård kan vara vårdande eller icke vårdande och leda till vårdlidande 

när den inte är vårdande. Dock menar Kasén (2002) att en vårdande relation inte kan 

vara icke vårdande, utan i en vårdande relation lindras patientens lidande. 

Vårdrelationer kan beskrivas utifrån fyra olika innebörder, nämligen som icke-vårdande 

relation, frånvaro av vårdrelation, en relation som kan utvecklas till en vårdande relation 

samt en vårdrelation där en vårdande relation finns (Kasén, 2002). Vårdrelationen 

betraktas som kärnan i vårdandet. Den är utgångspunkt för att kunna bedriva en god 

omvårdnad (Björck & Sandman, 2007). Målet med vården är att lindra lidande samt 

främja hälsa och välbefinnande (Dahlberg m.fl., 2003). Vårdandets idé är att hindra 

mänskligt lidande i en relation som karaktäriseras av viljan att göra gott samt bibehålla 

och säkra liv och hälsa. Det är viktigt att människan ses som en helhet bestående av 

kropp, själ och ande (Eriksson, 2002).  

Norberg, Axelsson, Hallberg och Lundman (2000) beskriver omvårdnadsrelationerna 

som ensidiga, vilket innebär att operationssjuksköterskan inte kan ställa krav på 

patienten för att tillfredställa sina egna behov. Båda parter kan dock få ut en hel del av 

vårdrelationen, där operationssjuksköterskan kan ta emot detta som en gåva. 

Operationssjuksköterskan kan inte hävda att hon inte får ut någonting av relationen med 

patienten, det är det samma som att nedvärdera denne. Patienten blir då inte bekräftad 

som någon som kan ge. Eriksson (2000) menar att relationerna bygger på ömsidighet 

mellan parterna och att det är viktigt att relationen inte forceras fram. Björck och 

Sandman (2007) skriver att begreppet bra vårdrelation är en tautologi, eftersom 
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vårdrelation har ett positivt värde i sig. Begreppet vård innefattar betydelsen att lindra 

lidande och begreppet vårdrelation används i de relationer där patientens lidande 

lindras. Relationer där lindrande av patientens lidande inte uppnås kan inte heller 

betraktas som en vårdrelation. 

Vårdrelationen kräver en hög medvetenhet om den egna förförståelsen då det finns ett 

asymmetriskt förhållande mellan operationssjuksköterskan och patienten. Detta för att 

inte förväxla en vårdrelation med en vänskapsrelation (Dahlberg m.fl., 2003). Patientens 

sårbarhet och underordnande position är attribut för en vårdrelation vilket skiljer den 

från andra typer av relationer (Kasén, 2002). Den professionella vårdrelationen är alltid 

temporär (Dahlberg m.fl., 2003). Halldorsdottir (2008) belyser dessutom vikten av att 

utveckla en respekterande och bekväm distans och medkänsla med patienten för att en 

vårdrelation ska kunna bevaras.  

Vårdlidande  

Dahlberg (2002) menar att patienter inom sjukvården upplever lidande med olika 

dimensioner. Vanligast är sjukdomslidandet som är direktkopplat till en skada eller 

sjukdom, men som också kan vara kopplat till behandling. Enligt Eriksson (1994) så är 

den upplevda smärtan inte bara kroppslig utan den upplevs som en helhet till 

människan, vilket innebär att ett kroppsligt, andligt och själsligt lidande finns. Ett 

andligt och själsligt lidande finns även vid sjukdomslidande, i de fall då patienten 

upplever skam, skuld och förnedring i relation till sin sjukdom eller behandling. 

Eriksson menar även att det finns livslidande där patienten upplever lidanden relaterat 

till livssituationer som påverkas av skador eller sjukdomar.  

Ett annat lidande är vårdlidande som kan uppstå på grund av det sätt på vilket 

vårdhandlingen utförs (Dahlberg, 2002). Eriksson (1994) menar att vårdlidande kan 

vara att bli förnekad som en lidande människa. Patientens lidande uppmärksammas inte 

av operationssjuksköterskan varvid patientens värdighet kränks. Patienten upplever sig 

förolämpad och förödmjukad när han inte blir sedd, hörd eller upplevd som en resurs. 

Patientens rätt till delaktighet försvinner och känslor som maktlöshet och åsidosättande 

uppstår. Att inte förstå vad som händer och sker eller vad som tidigare har hänt är också 

ett vårdlidande. Patienten kan även uppleva fördömelse och straff från personalens sida 

eller att vård helt uteblir. Dahlberg (2002) beskriver att ett vårdlidande kan uppstå då 

fokus för vården är förskjuten eller när patienten betraktas som en tingest. Även det som 

betecknas som det subtila lidandet medför vårdlidande för patienten. Detta kan enligt 

Dahlberg vara vårdhandlingar som ger patienten en upplevelse att inte bli sedd, att vara 

i vägen, ej vara delaktig eller inte bli bekräftad i det individuella lidandet. 

Vårdande relation  

Om patientens lidande ska kunna lindras kan en vårdande relation inte vara fullständigt 

ömsesidig. Den yttre formen består av det asymmetriska förhållandet, där patienten är 

den lidande och operationssjuksköterskan bär det större ansvaret för relationen. Parterna 

kan inte heller byta plats (Kasén, 2002). Halldorsdottir (2008) beskriver utvecklandet av 

vårdrelationen som en livgivande relation, som mycket stärkande för patienten, då 

patienten upplever välbefinnande och hälsa. Det finns även öppenhet i 
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kommunikationen och samhörighet mellan parterna i den livgivande relationen. För att 

relationen ska kunna fördjupas måste operationssjuksköterskan uppfattas av patienten 

som omvårdande, kompetent och klok. Operationssjuksköterskan ska uppfattas ha 

tillräckliga kunskaper och skicklighet inom det aktuella området samt ha kompetens att 

knyta an till andra människor. Kasén (2002) beskriver en vårdande relation där 

sjuksköterskans hållning, kunskap och ansvar är av största vikt. Det som är avgörande 

om upplevelsen blir vårdande är hur patienten upplever att operationssjuksköterskan 

förverkligar sitt kunnande. 

Travelbee (2005) beskriver att etablering och utveckling av en djupare vårdrelation kan 

avstanna, gå tillbaka eller helt utebli. Det är viktigt att operationssjuksköterskan är 

medveten om detta, uppmärksammar problemet och kan agera utifrån det. I relationen är 

operationssjuksköterskan verktyget som behövs för att uppfylla vårdens mål och syfte, 

nämligen att hjälpa patienten med att förebygga eller bemästra sjukdom och lidande.  

Enligt Halldorsdottir (2008) så utvecklas en livgivande relation genom olika steg eller 

faser, vilket hon benämner som ett byggande av en bro. Under processens gång skapas 

en öppenhet i kommunikationen och en samhörighet mellan operationssjuksköterskan 

och patienten växer fram. Tillsammans kan de planera det gemensamma målet i 

samförstånd där patientens integritet och distans respekteras. Syftet är att patienten ska 

bli så oberoende att denne kan sluta vara patient. Motsatsen till bro beskriver 

Halldorsdottir som en vägg, där det saknas kommunikation och finns en brist på 

anknytning och relation.  

Kasén (2002) återger patientens beskrivning av olika vårdrelationer. Där finns bland 

annat den icke-vårdande relationen som riskerar att leda till vårdlidande. Detta för att 

patienten inte upplever att han blir sedd som en människa, utan betraktas som ett objekt. 

Frånvaro av vårdrelation beskriver Kasén som en ytlig relation där parterna inte ser 

varandra som unika individer. Halldorsdottir (2008) beskriver den livgivande relationen 

där en initial kontakt tas av operationssjuksköterskan eller patienten och där den andre 

parten svarar an. Travelbee (2005) beskriver vårdrelationen som att parterna initialt inte 

ser varandra som individer. Om operationssjuksköterskan ser patienten som en unik 

individ och denne svarar an kan relationen utvecklas vidare. Då börjar parterna se 

varandra som unika individer och synen på varandra som stereotyper avtar. Travelbee 

poängterar vikten av att inte använda sig själv som måttstock då detta kan hindra att se 

den andre som unik. Halldorsdottir beskriver också utvecklingen mot den livgivande 

relationen som att patienten uppnår en känsla av att inte vara ensam i sin situation. När 

operationssjuksköterskan har lärt känna patienten som en unik individ med en egen 

livsvärld, kan hon tillsammans med patienten planera hur patienten ska nå ökat 

välbefinnande och hälsa.  

Operationssjuksköterskans del i lagarbetet 

Runt en patient som skall genomgå ett operativt ingrepp finns flertalet yrkesgrupper. 

WHO (2008) beskriver medlemmarna i ett operationslag som innehållande operatörer, 

anestesiläkare, anestesisköterskor, operationssköterskor, undersköterskor, tekniker och 

annan personal som är involverade i operationen. Vanligast är att det finns en 

undersköterska, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, anestesiläkare och 
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kirurgläkare. Kommunikationen mellan dessa är av stor vikt för att motverka att 

onödiga misstag görs (WHO, 2008). 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) uttrycks 

de förmågor som sjuksköterskan bör ha avseende att organisera och/eller delta i 

teamarbete kring patienten. Operationssjuksköterskan har en nyckelfunktion vid 

operationer. Han eller hon förbereder både operationssal och patient. En 

operationssjuksköterska ansvarar främst för den intraoperativa omvårdnaden av 

patienten och ser till att alla instrument, allt material och all medicinskteknisk apparatur 

finns på plats inför operationen. I handhavandet av medicinteknisk utrustning ska 

operationssjuksköterskan ha kunskap om produktens funktion, hur den ska hanteras, 

dess risker samt vilka åtgärder som behövs för att minimera en skadas omfattning 

(SOSFS 2008:1). Operationssjuksköterskan förbereder patientens hud och påkläder 

patienten sterilt material. Han eller hon ansvarar för aseptik och att de hygieniska 

kraven uppfylls så att operationen kan genomföras på ett betryggande sätt samt ansvara 

för den perioperativa omvårdnaden av patienten under hela ingreppet och för patientens 

kroppsläge på operationsbordet. Under operationen består arbetet även av 

instrumentering och assistans till den opererande läkaren vilket kräver goda kunskaper 

om kroppens anatomi och vävnader. Operationssjuksköterskan ska även planera, fördela 

och leda arbetslaget före, under och efter operationen och ansvara för omvårdnaden av 

patienten. Socialstyrelsen (1995) beskriver även att operationssjuksköterskan har ansvar 

för att inhämta den information som behövs för att tillgodose god omvårdnad under 

operationen. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Operationssjuksköterskans yrkesroll kan bli alltför tekniskt inriktad med risk för att det 

humanvetenskapliga perspektivet blir underordnat. Trots att studier har visat att den 

perioperativa dialogen som arbetsmodell upplevs ge mening åt vårdandet, och gör att 

patienter upplever sig bli sedda som unika individer och värdigt bemötta, är det ändå få 

sjukhus som arbetar utifrån modellen. Därför vill vi belysa hur man kan skapa en 

vårdande relation som operationssjuksköterska genom den perioperativa dialogen, eller 

på annat sätt. De frågor vi ställer är: Hur kan vårdvetenskap och medicinteknisk 

kunnande integreras på en operationsavdelning? Hur kan operationssjuksköterskan 

arbeta utifrån en vårdande relation? Vad är operationssjuksköterskors erfarenheter inom 

detta område? 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av hur de skapar en 

vårdande relation med patienter.  

 

METOD 

Vi har valt att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av hur de skapar en 

vårdande relation, och valde därmed en kvalitativ forsningsmetod med öppna intervjuer 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Intraoperativ_omv%C3%A5rdnad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aseptik
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enligt Kvale (1997). Syftet med metoden är att förstå och beskriva ett ämne som både 

intervjuare och informant var intresserade av, samt att kunna förstå och beskriva de 

centrala teman som informanterna beskriver.  

 

Metoden förutsätter nyfikenhet och lyhördhet och att med följdfrågor försöka förtydliga 

meningen i centrala teman av informanternas livsvärld. Av vikt är även att som 

intervjuare vara kritisk mot egna antaganden och hypoteser, samt att avhålla sig från att 

uttala dessa under intervjun. För att förtydliga och kunna ta del av informanternas unika 

upplevelser fullt kan även det som inte direkt uttalas tolkas och analyseras. Målet är att 

få fram nyanserade beskrivningar av den intervjuades livsvärld kring en specifik 

situation eller frågeställning (Kvale, 1997).  

 

Urval  

Urvalet har skett genom försök till strategiska urvalskategorier som kön, ålder samt 

erfarenhet räknat i antal år inom yrket. Författarna har begränsat sig till tre olika sjukhus 

i södra Sverige. Vi har använt ett så kallat lämplighetsurval i enlighet med Polit och 

Beck (2006), där närhet till informanterna, intresse av ämnet och vilja att medverka i 

studien har varit styrande. De inkluderade informanterna bestod av fem kvinnor och en 

man i åldern 27 – 61 år. Erfarenheten som operationssjuksköterska varierade mellan 3 – 

34 år. 

 

Etiskt ställningstagande  

Vi har tagit ställning till om studiens frågeställningar kan ha upplevts som kränkande av 

informanterna. Vi har bedömt att så icke är fallet då dessa behandlar det som vanligtvis 

innefattas i sjuksköterskeprofessionen. Informanterna har erhållit både skriftlig och 

muntlig information angående studien. Vi valde dock att inte ge detaljerad information 

om ämnet, då vi strävade efter att få spontana och berättande svar. Informationen har 

behandlats konfidentiellt och data som kan härledas till informanterna finns inte med i 

studien.  

 

Deltagandet har varit frivilligt och informanterna har informerats om rätten att dra sig ur 

studien när som helst utan att behöva motivera varför. Kontinuerligt under arbetets gång 

har frågor såsom tillförlitligheten av utskrifterna av intervjuerna beaktats. Vilka 

konsekvenser resultatet kan få för de intervjuade har även tagits i beaktande i 

utformningen av resultaten. 

 

Datainsamling  

Initialt tillfrågades ansvarig arbetsledare (verksamhetschef, vårdenhetschef) brevledes, 

se bilaga 1. Dessa gav sitt godkännande till genomförandet av intervjuerna. 

Informanterna fick välja intervjuplats med syfte att samtalet skulle föras på en trygg och 

avslappnad plats för informanterna. Utav de sex intervjuerna genomfördes fem på 

sjukhus i direkt anslutning till operationsavdelningen. Den sjätte informanten valde att 

genomföra intervjun i sitt hem.  

 

Inför intervjuerna fanns färdiga frågeområden, dock utan bestämd ordning eller i form 

av färdiga frågor. Detta för att underlätta följsamheten och användandet av informantens 
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egna begrepp. Valet av att ha frågeområden utan färdiga frågeförslag gjordes för att 

kunna återknyta till informantens berättelse och utsagor.  

 

Intervjuerna pågick mellan 25-40 minuter. Författarna valde att genomföra intervjuerna 

var för sig, detta främst beroende på att inte informanterna skulle hamna i underläge i 

intervjusituationen. Intervjuerna inleddes med en öppen ingångsfråga: ”Hur gör du som 

operationssjuksköterska för att skapa en vårdande relation?”. Som författare strävade vi 

efter att ha ett förhållningssätt mot informanten som främjade återgivandet av deras 

spontana upplevelse. I intervjusamtalet försökte vi skapa god kontakt genom att aktivt 

lyssna, visa att vi var intresserade samt respekterade informantens värderingar.  

 

Efter intervjuerna transkriberades dessa ordagrant och eventuella pauser noterades. 

 

Innehållsanalys  

Det insamlade och utskrivna materialet analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008). Intervjuerna lästes 

igenom i sin helhet av båda författarna, enskilt och tillsammans för att kunna skapa en 

uppfattning om intervjun som helhet. Ur materialet uppstod domäner som en grov 

struktur. Sedan togs meningsbärande enheter ur texten som svarade mot syftet och våra 

frågeställningar. De meningsbärande enheter kondenserades, vilket betyder att texten 

kortades ned och därmed blev texten mer lätthanterlig utan att innebörden ändras. Detta 

följdes av en abstraktion av texten och att den lyftes upp till en högre logisk nivå. 

Författarna satte sedan koder på materialet vilket är en kortfattad beskrivning av 

meningsenhetens innehåll. Detta hjälpte författarna att se insamlad data på ett nytt sätt. 

Flera koder med samma innehåll bildade underkategorier och i nästa steg framkom 

kategorier. Slutligen fanns nio kategorier som svarade på frågan vad? Den 

underliggande innebörden i kategorierna sammanfördes slutligen till ett tema. 

 

Nedan följer exempel på hur datamaterialet har analyserats från meningsenheter till 

kategorier, se figur 1. 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori  Kategori  

kanske tänka extra på 

när man klär och hur 

man gör på så sätt. 

Tänka extra på 

när man klär och 

hur man gör 

Tänka på hur 

patienten vill 

ha det. 

Anpassa 

handhavandet  

Ansning 

man liksom talar om, 

möter dem värdigt, jag 

ser dig, jag ser att du 

kanske är rädd. 

Möter dem 

värdigt, se 

patienten och att 

denne kanske är 

rädd. 

Möter 

patienten 

värdigt och 

bekräftar 

dennes 

rädsla 

Se patienten 

och dennes 

lidande 

Bekräftelse 

Figur 1. Exempel på innehållsanalys. 

 

 

Den röda tråden från informanternas utsagor samt innebörden av kategorierna utföll till 

ett gemensamt tema som berörde synen på yrkesrollen.  
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RESULTAT 

I resultatet framkom dels omvårdnadshandlingar som var patientfokuserade och dels där 

fokus för operationssjuksköterskan i första hand var något annat än patienten. Resultatet 

redovisas utifrån dessa två domäner, nämligen patientfokuserat vårdarbete samt icke 

patientfokuserat vårdarbete. En översikt av domäner, underkategorier samt kategorier 

framgår av bilaga 2.  

 

Patientfokuserat vårdarbete 

Omsorg 

Ha medlidande med patienten benämns som en egenskap där operationssjuksköterskan 

visar patienten att hon bryr sig om honom. Detta kan hon göra genom att välja att gå 

fram till patienten och visa att hon bryr sig om honom, visa att hon är närvarande samt 

visa patienten att hon är intresserad.  

 

Underlättande av att en kontakt kan skapas definierades som att bry sig om patienten, en 

operationssjuksköterska beskrev detta som att ”ta sig en stund på förberedelserummet, 

jag försöker dröja mig kvar så att de har möjlighet att fråga om det är något mer”. Att 

vara den ledande inför samtalet med patienten och där bjuda på sig själv om behov finns 

beskrevs också som att bry sig om patienten. Detta visade sig som att 

operationssjuksköterskan bjuder på sig själv i samtalet med patienten, att samtalet blev 

av och att det finns möjlighet att den leder vidare mot att en vårdande relation kan 

utvecklas. 

 

Ansning 

Att ansa patienten upplevdes av informanterna som att få patienten att känna sig väl 

omhändertagen. Ansningen av patienten kan beskrivas som att operationssjuksköterskan 

i vårdhandlingen pysslar om patienten, att en konkret vårdhandling utförs som riktar sig 

mot patienten. Genom omvårdnadshandling visade operationssjuksköterskan patienten 

respekt och omtanke.  

 

Närmandet mot patienten ska ske med vördnad och respekt beskrev en 

operationssjuksköterska som: 

”att inte alla bara gör sitt liksom va. En bara rycker i benet och en liksom 

sätter en nål samtidigt och en tredje kanske frågar om identiteten eller så, 

utan man kanske kan eh... låta den andre göra färdigt innan man gör 

nästa sak kanske. Ta en sak i sänder”.  

 

Flera operationssjuksköterskor exemplifierade ansning som att de informerade patienten 

kontinuerligt genom olika vårdhandlingar. Genom att tänka på hur man genomförde 

vårdhandlingar och anpassade dessa för patientens komfort uttrycktes som ansning. 
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En annan aspekt som lyftes fram var att undvika att blotta patienten. I utsatta situationer 

hjälptes patienten att bibehålla sin integritet genom att undvika att blotta eller hjälpa 

honom att skyla sig. Det framkom även att man redan i planeringsstadiet tänkte på hur 

mycket man behöver klä av patienten så att eventuellt kränkande situationer inte skall 

uppstå.  

 

Ansvar 

Att som patient känna sig bekväm i den perioperativa vårdmiljön är svårt. 

Operationssjuksköterskan uppger att hon har ansvar att hjälpa patienterna att våga 

behålla sin integritet och värdighet. Hon har ansvar även för att underlätta för patienten 

att tala om hur de vill ha det, att få dem att säga till om någonting inte är till belåtenhet.  

 

När patienten sover upplevde operationssjuksköterskorna att de förvaltade ansvaret för 

patientens kropp. ”Jag tar hand om din kropp när du har somnat” uttrycktes av en 

operationssjuksköterska som ansvaret hon har för patienten. Förtroendet de fick av 

patienterna innefattade även att de tog patienten i försvar, då denne befann sig i ett utsatt 

läge. Det kunde gestalta sig att stå upp för patienten mot nedlåtande kommentarer 

gällande dennes kropp. Ansvar beskrevs även som att visa att man är delaktig och 

medansvarig i patientens vård. Att ansvara för de vårdhandlingar som utfördes var 

viktigt för operationssjuksköterskan.  

 

Tillit 

Vårdhandlingar som utgjorde grund för att en tillit skulle kunna skapas beskrivs av 

operationssjuksköterskorna som att följa patienten genom hela vårdkedjan.  Flera 

operationssjuksköterskor påtalade vikten av att möta samma patient och följa patienten 

hela vägen.  

 

Operationssjuksköteskor har beskrivit att de genom att arbete utifrån den perioperativa 

dialogen lyckats skapa tillit hos patienten. Detta visar sig genom att de väckt en 

förväntan och förhoppning hos patienten att få träffa samma operationssjuksköterska på 

operationsdagen. Att man lyckats med att skapa denna tillit genom ett löfte beskriver en 

operationssjuksköterska som följande; ”att när jag kommer till operation så möter hon 

upp mig igen”.  

 

Andra tecken på att patienten känner tillit beskrevs av operationssjuksköterskor som att 

man fick ett kraftfullare handslag eller att patienten spontant uttrycker; ”oj, ja där är ju 

du”. 

 

Samspel 

Samspelet mellan operationssjuksköterskan och patienten beskrevs som en länk och en 

förutsättning för att kunna bekräfta patienten och etablera en relation. Samspelet gavs 

uttryck som att möjliggöra kommunikation med patienten. Att överbrygga hinder i 

mötet som bland annat svårigheter i kommunikation på grund av nedsatt hörsel. Strävan 

efter att överbrygga anonymiteten beskrev en operationssjuksköterska som; ”jag har 

aldrig någonsin mössa på mig när jag går dit… för att jag ska se vanlig ut… att jag är 
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mer lik dom då”. Andra beskrev detta genom att förbereda mötet med patienten genom 

att läsa på i journalen.  

 

Samspel beskrevs även som att inleda och bjuda in till en kontakt eller en vårdrelation 

genom att hitta samtalsämnen som utgick från patienten och att i dialogen med patienten 

visa att man är närvarande och fokuserad på patienten. Samspel beskrevs också som att 

kunna läsa av situationen i kontakten med patienten genom att ta ett steg tillbaka och 

inte bara göra som man är van vid.  

 

Viktigt ansåg också operationssjuksköterskorna det vara att känna av de personliga 

gränserna i utvecklandet av den vårdande relationen. Lyhördhet framstod som viktig i 

samspelet med patienten. Bevarandet av distansen till patienten poängterades som 

nödvändig för att etablera en god kontakt.  

 

Bekräftelse 

Hur operationssjuksköterskan bekräftade patienten som unik patient och människa 

beskrevs på olika sätt. Att bemöta patienten där den befinner sig beskrevs som att se 

utifrån varje patient som unik. En operationssjuksköterska beskrev att hon satte sig på 

huk hos en patient eller på sängkanten för att bemöta denna person i samma nivå. I 

samtalet med patienten beskrevs en strävan att finna det unika med denna patient, samt 

att ha förmåga att prata om det som är utmärkande för patienten. Andra 

operationssjuksköterskors bekräftelse yttrade sig i ögonkontakt, verbala uttryck samt 

genom beröring. I mötet med patienten bekräftar operationssjuksköterskorna patienten 

genom att se vad som utmärker just denna människa, lyfta fram identiteten och inte se 

patienten som en diagnos. Genom att svara an mot patienten och visa att hon vet vem 

patienten är, bekräftar hon patienten som en unik individ. Att våga bekräfta honom samt 

hans lidande uttrycktes som att ”möta det värdigt, jag ser dig, jag ser att du är rädd”. 

 

Icke patientfokuserat vårdarbete  

Avståndstagande 

Avståndstagande beskrivs som att inte se eller sträva efter att se patienten eller 

människan bakom. Att som operationssjuksköterska använda sig själv som måttstock 

eller utgå från hur man själv skulle vilja ha det medför att man inte ser det unika hos 

patienten. Operationssjuksköterskan väljer att arbeta utan en vårdkontakt, då hon inte 

strävar efter en personlig relation. Operationssjuksköterskan väljer aktivt att inte 

kommunicera med patienten.  

 

Avståndstagandet visar sig som att operationssjuksköterskan väljer att göra sig osynlig 

för patienten. Hon gömmer sig bakom mängden vårdare runt patienten, bristen på tid, 

eller väljer att inte vara närvarande: 

”jag tror inte att det är jätteviktigt för dem att jag kommer in och säger 

hej, jag är … och är op.syrra, det tror jag dom skiter i fullständigt. För 

dem ser ju oss nästan inte inne på salen heller”.  

 

Vid upplevelsen av känsliga situationer har operationssjuksköterskor beskrivit att de har 

väntat med att gå in på salen tills att patienten har blivit sövd. Rädslan att säga fel saker 
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till en patient när denna är vaken under en operation har beskrivits att man istället väljer 

tystnad och inte försöker interagera alls med patienten. Att kontrollera identiteten, 

markering, att patienten ligger bra på operationsborden samt vilket ingrepp som är 

aktuellt har beskrivits som skapandet av en vårdande relation.   

 

Frånvaro av vårdrelation 

Beskrivningen att skapa en vårdande relation kan te sig för operationssjuksköterskor 

som ett indirekt vårdarbete. Här poängteras vikten att planera operationen väl, där 

operationssjuksköterskan ska ha med sig alla instrument som kan tänkas behövas under 

operationen. Att hon själv är väl förberedd inför kommande operation samt att ingreppet 

är välplanerat och går smidig, utan onödiga avbrott, är också viktigt.  

 

Arbetet under ingreppet har förklarats som bidragande till att ha en vårdande relation 

med patienten: 

”står jag ju där och jobbar under operationen för patienten för patientens 

bästa, då har jag ju en vårdande relation fast jag kanske inte har 

jättemycket kontakt med patienten och då tycker jag då ändå att jag har 

någon slags relation till patienten”.  

 

Vidare beskrivs vårdhandlingar som fokuserar på operatörens bästa i första hand och 

patientens i andra hand; ”jag ser till att göra ett bra jobb så att operatören blir nöjd 

med sitt jobb. För då blir också patienten nöjd med sin operation”. Tekniskt 

handhavande, så som att drapera patienten väl eller förbereda för ytterligare ingrepp, 

beskrevs också som skapandet av en vårdande relation med patienten. Genom att söka 

patientkontakt med motiveringen att själv behöva se någonting annat än instrument är 

att i första hand se till sina egna behov som operationssjuksköterska, inte patientens 

behov. 
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Förtydligande av indelning och förklaring av domäner kategorier samt tema 

åskådliggörs enligt figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Överförbarhet  

Att denna grupp av sex operationssjuksköterskor kan vara representativ för hela 

yrkeskåren är mindre troligt. Intressant skulle vara att ställa samma fråga till flertalet 

operationssjuksköterskor för att eventuellt kunna påvisa ett bredare spektrum av 

skillnader. Dock fick vi finna oss i vad som ryms inom ramen av ett magisterarbete. 

Den åldersmässiga spridningen anser vi vara av värde då det kan antas ge en variation 

på hur man ser på yrkesrollen och således även hur man skapar en vårdande relation.  

  

Vår strävan att inkludera en manlig operationssjuksköterska var för att eventuellt påvisa 

skillnader i hur skapandet av en vårdande relation uttrycks. Även om en informant av 

sex var man och kan ses som representativt för andelen manliga 

operationssjuksköterskor i landet, går det inte att dra några långtgående slutsatser 

avseende överförbarheten.   

 

Vi kan anta att denna studies resultat är överförbart till andra operationsavdelningar i 

landet avseende prioritering av arbetsuppgifter eftersom man även på andra sjukhus och 

i andra landsting har genomfört stora effektiviseringar. Att man som 

operationssjuksköterska tvingas prioritera då tiden är knapp och man inte säkert hinner 

genomföra allt man planerat inför operationen är tydligt. Detta tror vi medför att 

operationssjuksköterskan i första hand ser över instrument och tekniskt apparatur 

eftersom detta kommer i första hand för att kunna erbjuda en säker vård. Det är även 

troligt att sjuksköterskor inom andra tekniktäta avdelningar står inför samma problem 

varför denna studies resultat till viss del kan antas överförbart avseende prioritering av 

tekniska arbetsuppgifter framför skapandet av en vårdande relation.  

 

Tillförlitlighet  

Vi har strävat efter att påvisa skillnader och likheter i operationssjuksköterskors 

erfarenheter av hur de skapar en vårdande relation med sin patient. Eftersom syftet var 

att få informanterna att så utförligt och spontant som möjligt återberätta sina 

erfarenheter kring det ovan nämnda ämnet, valdes en kvalitativ metod. Datainsamlingen 

skedde med hjälp av öppna intervjuer, som enligt Lantz (2007) är en bra intervjuform 

för att nå ökad förståelse för informanternas erfarenheter. Valet av kvalitativ 

innehållsanalys gjordes då denna metod fokuserar på beskrivning av variationer genom 

att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008).  

 

En kvalitativ intervjustudie är ett samspel mellan informant och intervjuare. I detta 

samspel blir intervjuaren medskapare av texten och innehållet i intervjuerna. 

Medvetenheten att inte ställa ledande frågor eller på något annat sätt styra intervjun eller 

samtalet mot ett för författaren förutbestämt mål är viktig för tillförlitligheten (Lundman 

& Hällgren Granheim, 2008). Våra första intervjuer såg vi som pilotintervjuer där vår 

intervjuguide och vår roll som intervjuare prövades. Dessa första intervjuer granskades 
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av vår handledare innan vi kunde fortsätta datainsamlingen. Detta tillvägagångssätt 

stärker tillförlitligheten i vårt arbete. 

 

Valet av intervju med öppen fråga kan möjligen försvaga tillförlitligheten. Detta för att 

det är svårt att som ovan intervjuare använda sig av en ostrukturerad intervjuteknik. Vi 

upplevde svårigheter att under samtalets gång formulera följdfrågor. Vi tyckte att det 

stundtals var svårt att helt närvara i samtalet, eftersom fokus då låg på att finna en bra 

följdfråga. Som intervjuare hade vi som strävan att återge detta genom att återknyta till 

informantens egna begrepp eller tidigare utsagor i intervjusamtalet. Tanken var att få ett 

sammanhängande resonemang kring ämnet, dock utan att leda in dem i ett resonemang 

formulerat av oss, något som Patel och Davidsson (2003) menar är en risk. Intervjuerna 

avslutades med frågan om informanterna hade något de ville tillägga. Det menar Kvale 

(1997) ger informanterna möjlighet att fråga någonting som uppkommit under 

intervjuns genomförande vilket stärker tillförlitligheten. 

 

Vid analysen av data växlade vi kontinuerligt mellan delar och helhet. Vi bildade oss en 

uppfattning om helheten i en intervju. Denna helhet fick vi flertal gånger ställa i 

förhållande mot de delar som vi plockat ut och som svarade mot syftet. Efter varje 

intervju lästes informanternas svar enskilt av författarna som sedan mejlade över 

materialet till den andre som i sin tur läste den andres material. Därefter lästes 

materialet tillsammans för att inte viktig information skulle missas eller misstolkas. All 

bearbetning av materialet gjordes också tillsammans då vi tog ut meningsenheterna, 

kondenseringarna, koderna, underkategorierna samt kategorierna. Detta stärker studiens 

tillförlitlighet då vi har bearbetat materialet grundligt och tillsammans. Svårigheten med 

kvalitativ innehållsanalys upplevdes vara att ge rätt kodning. Efter diskussion och 

gemensam analys valdes dock kodningar som ansågs som de mest riktiga. 

Analysförfarandet stärker studiens tillförlitlighet. När diskussion uppstod om tolkningen 

av delarna gavs tolkningsföreträde till den som genomfört intervjun. 

 

Författarnas avsaknad av erfarenheter som operationssjuksköterskor och förkunskaper 

inom detta arbetsområde kan här ses som en styrka. Detta eftersom vi inte är skolade 

och/eller formade i gällande rutiner och strukturer på de kliniker vi genomfört 

intervjuerna. Vi ser detta som en fördel vid en induktiv ansats. Även tidigare arbete som 

sjuksköterskor på vårdavdelning kan ses som en tillgång då vi är införstådda med arbete 

utifrån en vårdande relation. Balansgången mellan fördelar och nackdelar med vår 

förförståelse är svår. Vi anser dock att vår förförståelse om vårdapparaten och arbete 

utifrån en vårdrelation i huvudsak har varit bra, främst därför att vi har en förståelse och 

erfarenhet av hur denna vårdande relation kan etableras och vad den kan ge båda parter. 

Förförståelsen har även hjälpt oss att förstå informanternas utsagor och när vi har 

bearbetat materialet. Vi tror att utan vår förförståelse så hade vi tolkat informanternas 

utsagor på ett bristande sätt och vi hade också kommit fram till andra slutsatser än vad 

vi har gjort här. Den vårdvetenskapliga förförståelsen har varit oss till nytta då det 

ibland var svårt att hitta benämningar av kategorierna. En nackdel med brist på 

erfarenhet inom operationssjukvård kan vara svårigheten att förstå 

operationssjuksköterskornas situation fullt ut. Det kan vara svårt för oss att fullt ut 

förstå de prioriteringsval de gör eftersom vi nästan helt saknar erfarenhet inom 

operationskontexten.  
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För att skapa en miljö som underlättade för informanterna att spontant berätta om sina 

erfarenheter, beslutade vi oss för att genomföra intervjuerna var för sig. Detta bör stärka 

studiens tillförlitlighet eftersom det underlättar för informanterna att spontant berätta 

om sina erfarenheter kring våra frågor. 

 

Giltighet 

För att få ett så brett urval av informanter som möjligt bad vi vårdenhetscheferna att 

välja ut informanterna åt oss. Våra direktiv till dem var att det skulle finnas skillnader 

på kön, ålder, spridning på yrkesverksamma år samt intresse av ämnet. Vi fick spridning 

på år samt på informanterna och yrkesverksamma år, vilket vi tycker stärker resultatets 

trovärdighet. Det är svårt för oss att avgöra om valet av informanter har stärkt eller 

försvagat giltigheten i arbetet. De informanter som tillfrågats har alla haft ett eget 

intresse att medverka som informanter.  

 

Den öppna frågan till informanterna om ”hur skapar du en vårdande relation”, krävde 

ofta förtydligande. Denna var svår att ge på samma sätt till de olika informanterna. 

Valet av vårdvetenskapliga begrepp kan ha varit till nackdel för giltigheten. Valet att 

använda begreppet vårdande relation och inte vårdrelation har i intervjusituationen 

ibland vållat oss vissa problem. Det kan ha upplevts svårt för informanterna att fullt ut 

förstå innebörden i valda begrepp. I intervjusituationen valde vi att inte tydligt förklara 

innebörden i begreppet vårdande relation för att inte styra informanterna utan försöka få 

dem att spontant berätta om deras erfarenheter. För att nå det vi i bakgrunden beskriver 

som en vårdande relation fick vi återkommande be om förklaringar och återknyta till 

deras egen terminologi under intervjuerna. Risken att leda informanterna mot vår 

förförståelse var stor och för att se till att motverka detta och av misstag göra en 

deduktiv studie har vi tillsammans med handledaren gått igenom de första intervjuerna. 

Tillsammans granskades vår följsamhet och växlingen mellan närhet och distans i 

intervjun vilket framhålls som viktigt av Kvale (1997) samt Lundman och Hällgren 

Granheim (2008). Om resultatet sett annorlunda ut om vi valt att använda oss av 

begreppet en bra vårdrelation är svårt att exakt veta. Vi anser dock att vi har fått fram 

operationssjuksköterkornas erfarenheter hur de skapar, vad de anser vara, en vårdande 

relation med sina patienter. Vi har valt att stärka resultatet med citat från informanterna. 

Dessa illustrationer stärker giltigheten på studien då den förtydligar men även stärker 

innebörder i resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Vi har valt att använda begreppet vårdande relation för att försöka undvika 

missförstånd. Innebörden i en vårdande relation är att lindra patientens lidande. Enligt 

Björck och Sandman (2007) är en vårdrelation alltid en bra relation för patienten, då 

innebörden av vård är att lindra lidande. Kasén (2002) anser dock att en vårdrelation 

kan vara både vårdande eller icke-vårdande, men en vårdande relation kan aldrig vara 

icke-vårdande. 

 

Eriksson (2002) beskriver också viljan att göra gott, som vårdandets idé, där målet med 

vården är att lindra lidandet (Björck & Sandman, 2007). För att lyckas med detta måste 

operationssjuksköterskan få vetskap om vad patienten upplever som lidande och bli 
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delaktig i patientens lidandeberättelse. Operationssjuksköterskan bär det större ansvaret 

för att en vårdrelation kan uppstå och utvecklas mot en vårdande relation (Kasén, 2002). 

 

I den följande diskussionen är både patientfokuserade och icke patientfokuserade 

vårdhandlingar inkluderade under varje rubrik för att uppnå en fortlöpande diskussion i 

arbetet. 

 

Omsorg 

För att en vårdande relation skall kunna utvecklas skriver Travelbee (2005) att 

operationssjuksköterskans hållning är essentiell. Informanterna beskriver att bry sig om 

patienten och att vilja vårda denne, är att visa intresse gentemot patienten samt att visa 

att det finns en omtanke från deras sida och att vara närvarande vid patientmötet. 

Informanterna uttryckte det även viktigt att kunna hysa medlidande till patienterna.  

 

En grundläggande ingrediens i caritasmotivet är att bry sig om sin medmänniska 

(Eriksson, 2002). En förutsättning att kunna visa att man bryr sig om patienten är att ta 

kontakt, enligt våra informanter. Handlingar som att hälsa, förklara vem man är och att 

på det sättet göra sig synlig, är att ge möjlighet till kontakt. Informanterna beskriver att 

de tar ansvar för skapandet av en vårdrelation, genom att först och främst se till att ett 

möte med patienten blir av. Detta överrensstämmer med vad Eriksson menar är grunden 

för att en vårdrelation kan uppstå.  

 

Informanterna beskriver även vikten av att ta sig tid med patienten, samt att läsa på inför 

mötet med patienten, leda samtalet och att bjuda på sig själv i kontakten. Detta anser vi 

kan betraktas som att försöka underlätta kontaktskapandet och sträva efter en djupare 

förståelse för patienten och dennes situation. Detta överrensstämmer med Kaséns (2002) 

teori som visar att operationssjuksköterskans hållning är väsentlig för utvecklandet av 

en vårdande relation och poängterar även vikten av att ankomstsituationen är viktig för 

en fortsatt utveckling mot en vårdande relation.  

 

Att bry sig om patienten kan te sig som att sträva mot att se vad just denna patient har 

för önskemål och förväntningar. Att då, som någon av informanterna uttryckte det, utgå 

utifrån hur man själv skulle vilja ha det, är att undvika att se utifrån just denna patient. 

Detta leder till ett avståndstagande då man som operationssjuksköterska väljer att inte se 

utifrån patienten. Vi upplever att dessa informanter dock hade en strävan att vilja 

patienten väl, men att fokus inte utgick från patientens perspektiv. Konkreta handlingar 

som beskriver detta avståndstagandet visar sig som att inte närvara på operationssalen 

förrän patienten är sövd, att inte hälsa på patienten eller handlingar som informanterna 

beskrev som att inte interagera med patienten alls. Halldorsdottir (2008) framhåller 

dessutom att bry sig om är att uppfattas som omvårdande. Det är av största vikt att 

inventera patientens önskemål och förväntningar för att kunna uppfattas som 

omvårdande och kompetent. Om operationssjuksköterskan inte utgår från patientens 

perspektiv, är det svårt att erhålla vetskap om dennes behov och förväntningar samt 

således svårt att uppfattas som omvårdande.  
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Ansning 

I ansningen av patienten så som den beskrevs av informanterna, kan paralleller dras till 

det som Kasén (2002) beskriver som operationssjuksköterskans hållning. Här kan även 

ingå det som informanterna uppgav var att närma sig patienten. Att 

operationssjuksköterskan uppfattas som omvårdande (Travelbee, 2005) ses i handlingar 

som informanterna beskrev som att pyssla om patienten. Handlingar där informanterna 

tänker på hur hon anpassade genomförandet av en vårdhandling kan ses motsvara det 

Kasén (2002) lägger in i aspekten operationssjuksköterskans hållning.  

 

Kontinuerlig information till patienten inför och under genomförandet av olika 

vårdhandlingar beskriver informanterna som en viktig del i skapandet av en vårdande 

relation. Med detta möjliggör operationssjuksköterskan för patienten att förstå vad som 

händer och även vad som kommer att hända. Detta är enligt Dahlberg (2002) viktigt för 

att undvika att vårdlidande uppstår. Att se till att patienten inte blir blottad eller utsätts 

för andra kränkande situationer kan härledas till det Kasén (2002) innefattar i 

operationssjuksköterskans hållning. Någon av informanterna har beskrivit vikten av att 

drapera patienten väl, här med innebörden att operationsområdet möjliggör god åtkomst 

åt operatören. Detta anser vi inte vara ansa i den bemärkelsen att 

operationssjuksköterskans hållning gagnar patienten i första hand. Fokus ligger i detta 

fall på underlättande för operatören i första hand, vilket kan förklaras av det som 

Lindwall och von Post (2008) benämnar som lokal vårdkultur, där vanor och 

arbetsmönster sätter prägel på omvårdnaden. 

 

Ansvar 

Informanterna uttryckte att de hade ansvar för patientens kropp när denne sov, vilket 

kan jämföras med det Kasén (2002) betecknar som ansvaret operationssjuksköterskan 

inte kan avsäga sig ifrån. Operationssjuksköterskan tar även ansvar för vårdsituationen i 

stort, genom att underlätta för patienten att tala om hur de vill ha det. Vidare gav 

informanter uttryck för vikten av att visa att man är delaktig och delansvarig i vården 

kring patienten. Detta blir tydligt när operationssjuksköterskan följer patienten vidare i 

vårdkedjan och när operationssjuksköterskan står upp för patienten och dennes integritet 

när patienten själv inte kan föra sin talan. Patienterna kan uppfatta detta som att 

operationssjuksköterskan har ett genuint omvårdnadsintresse, något som Halldorsdottir 

(2008) betonar som centralt.  

 

Innebörden av begreppet ansvar tolkades olika av informanterna. Några av 

informanterna poängterade vikten av att handha den tekniska utrustningen samt 

förberedelserna inför ingreppet. Här anser vi att man valde att inte se utifrån patienten, 

utan fokus låg i första hand på effektivitet och underlättandet för operatören. Detta kan 

förklaras med det som Lindwall och von Post (2008) fann höra ihop med vårdkulturen 

på avdelningen samt bristen på tid. Vi anser dock att det inte enbart är bristen på tid som 

kan förklara operationssjuksköterskans strävan från patienten.  

 

Tillit 

Halldorsdottir (2008) beskriver operationssjuksköterskans byggande av en bro med 

patienten, att tillit har skapats när man når uppriktighet mellan operationssjuksköterskan 
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och patienten. Flera av informanterna ansåg att de hade skapat tillit hos patienten genom 

den perioperativa dialogen. Tilliten hade skapats genom att de hade valt att följa 

patienten genom hela vårdkedjan. Kontinuiteten som skapas i den perioperativa 

dialogen möjliggör sannolikt att tillit skapas. Patienten känner att de blir tagna på allvar 

då operationssjuksköterskan träffar honom preoperativt, något som också beskrivs av 

Rudolfsson m.fl. (2007). Detta möjliggör för operationssjuksköterskan att bättre möta 

upp patientens behov och önskemål. Samtidigt ger det en vinst intraoperativt då man har 

mer information i omhändertagandet. En annan vinst är enligt Rudolfsson Hallberg, 

Ringsberg och von Post (2003) samt von Post m.fl. (2005) en ökad stimulans i arbetet 

för operationssjuksköterskan.   

 

Halldorsdottir (2008) beskriver att om patienten känner tillit, så är denne så pass trygg i 

relation till operationssjuksköterskan att han vågar berätta uppriktigt om sin situation 

och upplevelsen av den utan känna sig generad. Detta upplevde informanterna i vår 

studie främst då de träffade patienterna upprepade gånger, genom den perioperativa 

dialogen. 

 

Kasén (2002) beskriver att den tillit som patienten känner handlar om att bli sedd som 

människa. Det vill säga att operationssjuksköterskan uppfattas som att hon har vilja att 

vårda utan egen vinnings skull, att hon gör det för osjälvisk kärlek. Dock har även 

mottsatsen framkommit i intervjuerna. Då kontakten med patienten har beskrivits som 

bra för operationssjuksköterskans egen del, inte främst för patienten. Dahlberg (2002) 

beskriver att även sjuksköterskan kan få ut en del av mötet, men att detta skall komma i 

andra hand. 

  

Informanterna beskrev att patienterna hade fått förväntningar och förhoppningar att de 

skulle få träffa samma operationssjuksköterska på operationsdagen, vilket visar vikten 

och vinsten med att träffa patienten preoperativt, och möjliggöra en kontinuitet i vården 

för patienten. Ett hinder till att möta patienten inför en operation kan vara bristen på 

mod, att man som operationssjuksköterska inte vågar gå in i en relation med patienten 

och inte vågar bli känslomässigt involverad. Detta kan enligt Dahlberg (2002) medföra 

att patienten upplever att denne inte aktivt kan medverka i sin egen vård och inte känner 

sig sedd. Tillit kan då inte utvecklas och patienten kan även känna sig kränkt.  

 

Samspel  

Samspelet med patienten uppstår då kontakt skapats och i samspelet kan relationen 

fördjupas. I samspelet uppgav våra informanter vikten av att överbringa olikheter och 

hinder i utvecklandet av en vårdande relation. Viljan och strävan mot att se patientens 

unika egenskaper och lidande beskrevs av informanterna. Detta är enligt Kasén (2002), 

Travelbee (2005) och Halldorsdottir (2008) en förutsättning för att kunna etablera en 

vårdande och en fördjupad relation. 

 

Att överbringa hinder och skapa kommunikation kan här ses som en strävan att 

möjliggöra samspel med patienten (Norberg m.fl., 2000). I samspelet undanröjs 

successivt även fasaden hos varandra och möjliggör utvecklandet mot det Halldorsdottir 

(2008) kallar för en livgivande relation. Det framkom i resultatet att alla informanter 

inte hade denna strävan.  Vissa beskrev skapandet av en vårdande relation som att själv 
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kunna förbereda sig inför ingreppet. Detta är en frånvaro av vårdrelation, då fokus inte 

ligger på patienten.  

 

Lyhördhet och att kunna känna av de personliga gränserna samt att inte vara för 

påflugen beskrevs av informanterna som viktigt i samspelet med patienten. Att känna av 

och respektera varandras gränser beskrivs av Halldorsdottir (2008) som viktig i 

uppbyggandet av bron mellan operationssjuksköterskan och patienten. En 

operationssjuksköterska uttryckte detta som att närma sig patienten med vördnad, 

omtanke och med respekt. Eriksson (2002) menar att en vårdande relation inte ska 

forceras fram från en part, utan den bygger på en ömsidighet mellan parterna. Genom att 

svara an mot patienten och visa att hon vet vem patienten är, bekräftar hon denne som 

en unik individ. Detta överrensstämmer med det Halldorsdottir (2008) beskriver som att 

övervinna anonymiteten samt det Travelbee (2005) benämner som framväxt av 

identiteter. 

 

Någon operationssjuksköterska i vår studie beskriver ansvaret i mötet som att kunna 

känna av om kontakten blir fel. Hon valde då att ta ett steg tillbaka för att möjliggöra 

fortsatt god kontakt med patienten. Det är en styrka hos operationssjuksköterskan att 

kunna erkänna och våga backa i relationen till patienten om hon upplever att den inte 

blir bra. Det framkommer att hon tar sig tid till uppbyggnad av patientrelationen och att 

vårdkulturen medger att hon får ta sig den tiden. Denna handling påvisar det 

asymmetriska förhållandet som Kasén (2002) beskriver som att 

operationssjuksköterskan har det större ansvaret. Även Travelbee (2005) poängterar att 

operationssjuksköterskan skall vara medveten om att utvecklingen av relationen med 

patienten kan gå bakåt eller avstanna.  

 

Det är operationssjuksköterskans ansvar att kontakten mellan operationssjuksköterskan 

och patienten utvecklas vidare mot en vårdande relation. Fungerar inte relationen som 

parterna önskar eller uppgifter kräver uppstår ett behov av att parterna genom samspel 

anpassar sig till varandra. Vi anser detta motsvarar att utvecklingen av en djupare 

vårdande relation är båda parters ansvar (Norberg, m.fl., 2000).  

 

Bekräftande 

I utvecklingen av den livgivande relationen beskrivs erkännandet av kontakt som både 

verbala och icke verbala. Informanterna ger uttryck för detta då de beskriver att de 

genom beröring eller ögonkontakt bekräftar patienten. Genom att ha strävan mot att 

finna det unika med patienten eller att se varje patient som unik, finns det enligt Kasén 

(2002), Travelbee (2005) och Halldorsdottir (2008) förutsättning att vidareutveckla 

vårdrelationen djupare.  

 

En möjlighet med att se det unika med patienten är också att kunna förstå just dennes 

lidande. En av informanterna beskrev bekräftandet av patientens lidande och 

operationssjuksköterskans mod att våga göra det. Denna beskrivning tolkar vi som 

ytterligare ett steg i utvecklingen av en djupare vårdrelation som Travelbee (2005)  

benämner som människa-till-människa-relation. Tid är av stor vikt vid skapandet och 

utvecklandet av en vårdande relation.  

 



 23 

Av vikt är att som operationssjuksköterska bekräfta patienten som människa och unik 

patient. Först när man gjort detta kan man förvänta sig att patienten kan uttrycka det han 

ärligt förväntar sig av vården (Halldorsdottir, 2008). Först då kan parterna planera 

vårdåtgärderna tillsammans, som har som mål att lindra patientens lidande. En av 

informanterna beskriver att hon framför patientens förväntningar och önskemål till 

andra berörda yrkesgrupper, även att hon står upp för dessa till förmån för patienten. 

 

Relationen mellan operationssjuksköteskan och patienten står i relation till uppgiften 

eller ingreppet som skall genomföras. Att bekräfta inbjudan till en kontakt är också en 

förutsättning för att en djupare relation kan utvecklas. Det är både 

operationssjuksköterskans och patientens ansvar att bekräfta och utveckla relationen 

tillsammans. Om inte patienten bjuds in till kontakt av operationssjuksköterskan kan en 

vårdande relation inte utvecklas, ej heller om patienten inte svarar an till inbjudan.   

 

Beskrivningar av informanterna som att göra sig osynlig för patienten eller att anse att 

patienten inte har behov av en kontakt medför att en inbjudan till kontakt från 

operationssjuksköterskan uteblir. Vi tycker att det framgår med oönskad tydlighet att en 

vårdande relation då inte kan uppstå. Konsekvensen av detta val medför en ökad risk för 

vårdlidande för patienten. Detta på grund av att patienten blir åsidosatt, inte sedd och 

därmed känner sig kränkt vilket Dahlberg (2002) också beskriver som ett onödigt 

lidande. Denna situation medför ett dubbelt lidande. Därför att patienten inte bara blir 

åsidosatt, utan även går miste om en vårdande relation. 

 

Synen på yrkesrollen  

Vi uppfattade att samtliga informanter strävade mot att göra gott för patienten. De valde 

dock att göra detta på olika sätt, som vi valt att benämna patientfokuserade kontra icke 

patientfokuserade vårdhandlingar. Vi har kommit fram till att operationssjuksköterskans 

ställningstagande mellan dessa vårdhandlingar i mångt och mycket styrs av synen på sin 

yrkesroll. Att ha en syn på sin yrkesroll som innefattar patientfokuserade 

vårdhandlingar kan leda till, som vi visat i figur 2, en vårdande relation. Vinsterna med 

denna syn på yrkesrollen beskrivs även av Chow (2008), med att sjuksköterskan 

upplever sitt yrke som meningsfullt och tillfredställande. Vinsterna för patienten är att 

deras lidande lindras (Kasén, 2002; Eriksson, 2000). 

 

En syn på yrkesrollen som medför arbete utifrån icke patientfokuserade vårdhandlingar 

kan leda till ett dubbelt lidande för patienten anser vi. Detta för att denne inte blir sedd 

som lidande människa och utsätts för ett vårdlidande samt att samma patient även går 

miste om en vårdande relation, ett dubbelt lidande. 

 

Synen på sin yrkesroll kan ha sin grund i flera faktorer tror vi. En faktor som spelar in är 

förkunskap inom vårdvetenskap, där förkunskapen medför en vilja och strävan mot 

patientrelationen. Vi tror att strävan mot att arbeta utifrån patientrelaterat vårdarbete kan 

bero på att operationssjuksköterska har erfarenhet av avdelningsarbete och arbete utifrån 

en vårdrelation. Dock tror vi att viljan att arbeta med minimal patientkontakt kan vara 

en motivering att välja operationssjuksköterskeyrket idag. Resultatet i vår studie visar 

att det är fullt möjligt. Blegeberg och Blomberg (2008) beskriver sjuksköterskors syn på 

operationssjuksköterskeyrket som en sjuksköterska utan helhetssyn, med innebörden att 
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operationssjuksköterskan inte anses ha en vårdande relation med sin patient och därmed 

inte ger en komplett vård. Om detta är den rådande synen på 

operationssjuksköterskeyrket inom sjuksköterskeprofessionen kan den överföras till 

operationssjuksköterskekåren anser vi. S 

 

Flertalet informanter påpekade att mängden vårdpersonal runt patienten motiverade 

deras avståndstagande till patienten. Att det finns mycket folk runt omkring patienten på 

en operationssal innebär inte med automatik att patienten hamnar i fokus. Tvärt om 

anser vi att det finns en risk att patienten hamnar lite åt sidan då det finns viktiga 

förberedelser inför operationen som kräver personalens insats, och som kan ta överhand. 

Patienten kan då bli lidande då denne ej blir sedd. Synen på yrkesrollen utifrån icke 

patientfokuserade vårdhandlingar kan medföra att operationssjuksköterskan uttrycker 

det som att andra yrkeskategorier är bättre lämpade att sköta patientkontakten. Vår ringa 

erfarenhet som vi införskaffade oss omkring intervjusituationerna var att andra 

yrkeskategorier ansåg patientkontakten som deras arbetsområde. Det sågs som ett hot 

att operationssjuksköterskor också kunde ha en vårdande relation till patienten. Vi anser 

dock att flera yrkeskategorier kan arbeta utifrån en vårdande relation då syftet är att vilja 

patientens bästa, att inte se det som en konkurrens. Blegeberg och Blomberg (2008) 

beskriver operationssjuksköterskan som en fragmenterad sjuksköterska. Detta för att de 

träffar patienterna tillsammans med andra yrkeskategorier samt endast i samband med 

operationen.  

 

Ytterligare en faktor som påverkar operationssjuksköterskans syn på sin yrkesroll mot 

icke patientrelaterade vårdhandlingar är strävan mot det som ger hög status. Richardson-

Tech (2008) beskriver ökad status hos operationssjuksköterskan som strävar mot ett 

tekniskt kunnande och bort ifrån ett patientfokuserat vårdarbete. Även Bull och 

FitzGerald (2006) beskriver att operationssjuksköterskans fokus ligger på det tekniska 

kunnandet och högst status har den som har det största tekniska kunnandet. Detta kan 

ske mer eller mindre medvetet anser vi. Vi anser att den höga effektivitet som råder på 

operationsavdelningar medför att operationssjuksköterskan lätt fokuserar på det 

tekniska handhavandet på grund av tidsbrist. För att motarbeta detta anser vi att det är 

nödvändigt att höja statusen för vårdvetenskapligt kunnande hos 

operationssjuksköterskan. Detta behöver inte ske på bekostnad av andra viktiga delar av 

operationssjuksköterskans åtaganden, utan kan ske parallellt. Med ett allför tekniskt 

fokuserat arbetssätt ökar risken att patienten inte ses som en lidande människa och 

dennes unika egenskaper inte tas tillvara. Risken för att ett vårdlidande uppstår är då 

större anser vi, även uppkomsten av ett dubbelt lidande.  

 

Strävan mot ett tekniskt kunnande och därmed ett steg bort från patienten, kan enligt 

Richardsson-Tench (2008) förklaras av det medicinfokuserade sammanhang 

operationssjuksköterskan verkar. Hon beskriver operationssjuksköterskan som 

avskärmad från kollegor och omvårdnadsdiskussioner och därmed lättare anammar de 

medicinfokuserade värderingar som kan leda till att se patienten som ett objekt. 

Richardson-Tench beskriver även motsättningen operationssjuksköterskan arbetar inom 

då hon slits mellan sjuksköterskerollen och den som skicklig tekniker. 

Operationssjuksköterskan löser denna motsättning och uppnår en hög status genom 

operatörens arbete och som dennes tekniska expert. Vi menar att det är svårt att som 

operationssjuksköterska bryta sig ur detta mönster. Det är lätt att anamma den rådande 
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vårdkulturen och falla in i fokusering som råder och det är enligt Richardson-Tench 

(2008) att vara effektiv och tekniskt kunnig.  

 

Operationssjuksköterskans förmåga att hjälpa patienten är enligt Travelbee (2005) till 

viss del beroende på hur mycket hon vet och kan och vill göra. Det finns en fara på lång 

sikt att operationssjuksköterskan ser patienten som en diagnos med personnummer 

anser vi. Vi tror också att det finns en risk att en del operationssjuksköterskor väljer att 

byta operationskliniken mot en vårdavdelning eller en annan form av sjukvård för att 

bibehålla patientkontakten på sikt.  

 

Björn och Lindberg Boström (2008) har genom en studie i Sverige påvisat att 

operationssjuksköterskor inte beskriver patientrelationen som stor del av arbetet. Att 

uppnående kontroll över situationen i operationssalen, genom gedigen planering och att 

under ingreppet ligga steget före, beskrevs som en stor del av operationssjuksköterskans 

arbete. Även att ett gott teamarbete säkerställs genom att operationssjuksköterskan 

uppmärksammar det sagda samt de osagda önskemål och behoven från patienten, 

teammedlemmar och framförallt operatören. Yrkesskickligheten uppnår man genom 

praktiskt erfarenhet (Björn & Lindberg Boström, 2008). Om en operationsklinik inte ser 

det som viktigt att operationssjuksköterskor ska arbeta utifrån en vårdande relation, är 

det svårt för en nyexaminerad operationssjuksköterska att ta plats och få arbeta efter sin 

strävan av nära patientkontakt. Den rådande kulturen på operationskliniken påverkar 

enligt vår mening den enskilda operationssjuksköterskan och utvecklingen av hennes 

syn på yrkesrollen.  

 

Vi kan även se att operationssjuksköterskans vårdvetenskapliga kompetens inte tas 

tillvara fullt ut. Här finns stor outnyttjad kompetens som kan användas vid information 

till oroliga patienter, då ett byggande av relationen är av stor vikt för att underlätta 

vårdvistelsen för patienten. Utökad information både pre- och postoperativt till de 

patienter som så önskar kan också utnyttjas i större utsträckning. Vinster på sikt kan 

vara ett smidigare och upparbetat samarbete mellan avdelningspersonal och 

operationsavdelning då operationssjuksköterskan blir synligare, framförallt på 

vårdavdelningar och uppvakningsavdelningar. Av vikt är att operationssjuksköterskan 

besitter god förmåga att knyta an till patienten. Detta, anser vi, uppnås genom 

vårdvetenskapligt kunnande och omvårdnadsmässiga färdigheter. Ett högt tekniskt 

kunnande och en hög omvårdnadskompetens gagnar patienten, ett mål som borde vara 

möjligt för alla operationssjuksköterskor att uppnå. 

 

 

KONKLUSION 

Skillnaden i hur informanterna utövar sitt yrke och deras strävan mot patienten var 

påtagligt stor då synen på yrkesrollen och den vårdvetenskapliga förankringen varierade 

mycket. Utbildningsnivån hos operationssjuksköterskorna skiljer sig åt, alltifrån 

operationsassistenter till vidareutbildade specialistsjuksköterskor. Detta kan förklara de 

stora skillnaderna i synen på yrkesrollen, yrkesutövandet samt mot patientfokuserad 

vårdhandling kontra icke patientfokuserad vårdhandling. Det kan vara svårt för 

operationssjuksköterskor att sträva efter en patientfokuserad vård idag. Vi kan se en fara 

med att alltför stort fokus på effektivitet, avseende mängden patienter som skall 
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opereras och på medicinsk teknik. Detta kan medföra att operationssjuksköterskans 

vårdvetenskapliga kompetens inte tas tillvara samt att den inte kommer patienterna till 

gagn.    

 

Vi kan se att det finns ett behov av att frigöra tid på operationsklinikerna för att 

operationssjuksköterskan skall kunna skapa en vårdande relation med sin patient. En 

förutsättning för detta är att vården planeras på ett sådant sätt att det finns möjlighet till 

framförhållning för operationssjuksköterskan, där patienters behov inventeras samt kan 

bemötas. Detta i första hand för att undvika att vårdlidande uppstår, och som mål att 

skapa en vårdande relation som lindrar patientens lidande. 

 

Det är även av vikt att intresset och strävan mot vårdande relation finns hos 

operationssjuksköterskorna som yrkesgrupp. Detta för att slå vakt om den stora 

vårdvetenskapliga kompetens som finns inom yrkesgruppen och skyldigheten att lindra 

patientens lidande. Behovet av ytterligare vårdvetenskaplig kunskap hos 

operationssjuksköterskor utgör ett argument för den specialistutbildade sjuksköterskans 

legitimitet.  

 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

För att motverka ytterligare brist på operationssjuksköterskor samt tillvarata deras 

vårdvetenskapliga kompetens har vi som förslag att verksamheterna uppmärksammar: 

 

 Möjliggörande av den perioperativa dialogen som arbetsmodell där det 

vårdvetenskapliga perspektivet tas i beaktande vid verksamhetens planering. 

 

Medför minskad risk för vårdlidande för patienten, ökad möjlighet att lindra 

patienten lidande samt ökat arbetsglädje för operationssjuksköterskan. 

 

 Ett forum där etiska diskussioner kan föras inom kollegiet, med tid för reflektion 

kring vårdvetenskapliga aspekter. 

 

Medför ökad fokus på bemötande och patientrelaterade vårdhandlingar. 

 

 Höja statusen på vårdvetenskaplig kompetens hos operationssjuksköterskan. 

 

Ökar operationssjuksköterskan kompetens att knyta an till patienten, 

individanpassar vården och möjliggör ge information till de som önskar. 

Grunden läggs för att skapa vårdande relationer med oroliga patienter inför 

operativa ingrepp. 

 

 Akuta åtgärder för att minska bristen på operationssjuksköterskor, betald 

vidareutbildning samt ökad ekonomisk ersättning. 

 

Medför ökade resurser för att möta omhändertagandet av patienterna, samarbetet 

med vårdavdelningar samt marknadsförning av yrkesgruppen. 
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Bilaga 1. 

Ansökan om tillstånd  

 
Under vårterminen kommer vi att genomföra en intervjustudie. Syftet är att belysa hur man 

som operationssjukstöterska skapar en vårdande relation. Resultatet kommer att 

sammanställas i form av en magisteruppsats för specialistutbildningen inom 

operationssjukvård vid Högskolan i Borås.  

Intervjun kommer att ta cirka 1 timme och kommer att genomföras individuellt under 

januari/februari 2009. Intervjun kommer att spelas in på band. Resultatet av intervjuerna 

kommer att avidentifieras och bearbetas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen. 

Medverkan är frivillig och deltagandet i studien kan avbrytas när så önskas och utan 

närmare motivering. I resultatet kommer inte avdelningens namn eller enskild person att 

identifiera.  

Med detta som bakgrund ber jag om tillstånd att genomföra denna studie genom underskrift 

nedan.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

Victoria Lindquist 

Tel: 0304-39608, 073-6501129 

E-post: vi.li.65@hotmail.com 

 

Lars Nilsson 

Tel: 0515-81777, 0733-323027  

E-post: lasse_lif@hotmail.com 

 

 

Handledare  
Angela Bång 

033-435 47 83 

angela.bang@hb.se 

 

 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Victoria Lindquist, Lars Nilsson, 

 

Tillstånd medgives för Victoria Lindquist samt Lars Nilsson att genomföra intervjuer med 

operationssjuksköterskor. 
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Datum och Underskrift  
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mailto:gudrun.rudolfsson@hb.se


 31 

Bilaga 2. 

Domäner Underkategorier Kategorier 

 ej se patienten eller människan 

bakom 
Avståndstagande 

 Inte sträva efter en personlig 

relation. 
 

 välja bort patient kontakt  

 Inte göra sig synlig, eller att se 

patienten. 
 

 Inte se det unika med denna 

patient 
 

 Inte vara närvarande  

Icke 

patientfokuserat 

vårdarbete 

Undvika att prata med patient  

 Undvika patientrelation  

 Ser utifrån sig själv  

 Bedriva vårdhandlingar utan 

nämnvärd patientkontakt. 
Frånvaro av 

vårdrelation 

 Ha fokus på operatörens 

belåtenhet i första hand 
 

 Vårda utan direkt patientkontakt  

 Underlätta för läkaren och 

indirekt därmed för patienten 
 

 Se till egna behov  

 Möjliggöra kommunikation Samspel 

 Bjuda in till en relation  

 Känna av och backa i 

patientkontakten 
 

Patientfokuserat 

vårdarbete 

Att vara lyhörd vid 

patientkontakt 
 

 Bjud in till relation  

 Sträva till att skapa kontakt  

 Inleda kontakt  

 Kunna läsa av   

 Övervinna anonymiteten  

 Försöka överbringa anonymiteten  

 Försöka överbringa hinder i 

mötet 
 

 Bjuda in till relation  

 Att känna av de personliga 

gränserna. 
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 Bygga upp en relation  

 Närma sig patienten med vördnad 

och respekt 
Ansning 

 Inte utföra en vårdhandling utan 

att informera patienten 
 

 Anpassa handhavandet   

 Inte utsätta patienten för 

kränkande situationer 
 

 Tillgodose/se till patientens 

önskemål 
 

 Leda patienten genom 

vårdhandlingar. 
 

Patientfokuserat 

vårdarbete 

Patienten känner trygghet Tillit 

 Möta patienten genom de olika 

stegen i vårdprocessen 
 

 Följa patienten genom 

vårdkedjan 
 

 Följa patienten hela vägen  

 Visar patienten att man är 

intresserad 
Omsorg 

 Hysa medlidande med patienten  

 Visa patienten omtanke  

 Vara närvarande  

 Visa att man är närvarande  

 Se patienten som unik individ Bekräftelse 

 Se utifrån varje enskild patient  

 Bekräfta patientens unikhet  

 bekräfta patienten genom 

beröring 
 

 Hitta personliga drag hos 

patienten 
 

 Se patientens unika situation  

 Svara an  

 Att bekräfta patienten och dennes 

lidande 
 

 Bekräfta patienten genom 

beröring 
 

 Ge patienten en känsla av att jag 

ser henne 
 

 Se patienten och dennes lidande  

 Förvalta ett förtroende  Ansvar 

 Ta över patientens ansvar   
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 Ta ansvar för patientens kropp Ansvar 

 Ansvarar för de vårdhandlingar 

man utför 
 

Patientfokuserat 

vårdarbete 

Vara delaktig och medansvarig i 

patientens vård 
 

 Ta patienten i försvar  

 Underlätta patientpåverkan  
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Bilaga 3. 

Förfrågan angående deltagande i vetenskaplig studie 

 
Under vårterminen kommer vi att genomföra en intervjustudie. Syftet är att belysa hur man 

som operationssjukstöterska skapar en vårdande relation. Resultatet kommer att 

sammanställas i form av en magisteruppsats för specialistutbildningen inom 

operationssjukvård vid Högskolan i Borås.  

Intervjun kommer att ta cirka 1 timme och kommer att genomföras individuellt under 

januari/februari 2009. Intervjun kommer att spelas in på band. Resultatet av intervjuerna 

kommer att avidentifieras och bearbetas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen. 

Medverkan är frivillig och deltagandet i studien kan avbrytas när så önskas och utan 

närmare motivering. I resultatet kommer inte avdelningens namn eller enskild person att 

identifiera.  

Med detta som bakgrund ber jag om er medverkan som intervjuoffer i vår studie. Ni får 

gärna själva välja intervjuplats. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

Victoria Lindquist 

Tel: 0304-39608, 073-6501129 

E-post: vi.li.65@hotmail.com 

 

Lars Nilsson 

Tel: 0515-81777, 0733-323027  

E-post: lasse_lif@hotmail.com 

 

 

Handledare  
Angela Bång 

033-435 47 83 

angela.bang@hb.se 

 

 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Victoria Lindquist, Lars Nilsson, 
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