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Sammanfattning    
Att arbeta som anestesisjuksköterska innebär ett flertal möten med patienter under varje 
arbetspass. Ibland medför mötet med patienten en större utmaning då många patienter är 
oroliga inför sitt ingrepp. Anestesisjuksköterskan måste kunna anpassa sitt arbetssätt 
efter situationen och kunna bemöta patientens oro på ett bra sätt. Det är därför viktigt att 
undersöka hur patienterna upplever bemötandet för att få ytterligare förståelse för hur ett 
gott bemötande som inger trygghet kan se ut. Forskning visar även att oro kan påverkas 
av vårdmiljön. Hur upplever patienterna vårdmiljön preoperativt? Syftet med denna 
studie var att få kunskap om patienters upplevelser av bemötandet och vårdmiljön under 
den preoperativa fasen. Studien är kvalitativ och resultatet är baserat på intervjuer av nio 
informanter. Analysen har skett med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet redovisas 
genom två domäner; ”Bemötande” och ”Vårdmiljö” där sex kategorier har framträtt; 
”Professionalism hos personalen”, ”Känna förtroende för personalen”, ”Att bli 
bekräftad”, ”Den fysiska miljön”, ”Den upplevda atmosfären” och ”En annan 
utformning av vårdmiljön”. De två domänerna, bemötande och vårdmiljö, går hand i 
hand vilket både framgår i resultatet och i ett flertal studier. Även om informanterna inte 
upplevde vårdmiljön som optimal vägde personalens bemötande upp helhetsupplevelsen 
av den preoperativa fasen. Resultatet visar bland annat att de flesta informanterna 
upplevde att de blev väl bemötta och kände sig trygga. En aspekt som framkommer är 
dock att personalen behöver bli bättre på att informera om eventuell väntetid och 
bekräfta patienten i väntrummet. Patienterna i denna studie upplevde även att de kände 
sig utlämnade efter att de bytt om till patientkläderna. 

 

Nyckelord: Preoperativ, bemötande, vårdmiljö, trygghet, oro, väntan 
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INLEDNING 
Under mina verksamhetsförlagda studier har jag praktiserat på två olika 
operationsavdelningar där de preoperativa förberedelserna skiljt sig åt framför allt i 
vilken miljö förberedelserna sker. På en av avdelningarna förbereddes patienten i ett 
enkelrum i avskildhet medan de på den andra avdelningen förbereddes i ett rum med ett 
flertal sängplatser med skärmväggar mellan sig och andra patienter. Ofta är patienten 
orolig inför sitt ingrepp och har en hel del frågor och funderingar. Hur upplever 
patienterna vårdmiljön? Vågar de ta upp sin oro och sina frågor inför ingreppet då det 
kan finnas fler patienter närvarande? Och hur upplever de personalens bemötande i 
relation till deras oro? Denna studie handlar om patienters upplevelser av bemötandet 
och vårdmiljön i den preoperativa fasen. 
  
 
BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras den perioperativa vårdprocessen och hur en patient förbereds 
under den preoperativa fasen. Vidare behandlas forskning om preoperativ oro och 
väntan inför ett operativt ingrepp. Slutligen beskrivs trygghet.  
 

Den perioperativa vårdprocessen 
Perioperativ vård kan förstås som ledning och organisation av det arbete som sker inom 
en operationsavdelnings verksamhetsområde (Lindwall & von Post, 2005, s. 2). 
Perioperativ vård innefattar anestesi- och operationssjuksköterskans perioperativa 
vårdande, den perioperativa dialogen, det vill säga en anestesi- eller 
operationssjuksköterskas pre- intra- och postoperativa dialog med patienten samt 
kirurgiska behandlingar och tekniker, det vill säga det praktiska tillvägagångssätt som 
patienten utsätts för i hälsans och livets tjänst (Lindwall & von Post, 2005, ss. 1-2). Ur 
patientens perspektiv kan den preoperativa dialogen beskrivas som att sjuksköterskan 
och patienten ”delar en historia” och att kroppen befinner sig i ”trygga händer” 
(Lindwall, von Post & Bergbom, 2003, s. 102). 

Den perioperativa vårdprocessen kan delas in i olika faser, där den preoperativa fasen är 
en del. Anestesi- och operationssjuksköterskans första möte med patienten sker under 
den preoperativa fasen och bör ske i en lugn miljö i avskildhet. Ju mer tid, lugn och ro 
patienten får av sjuksköterskan i den preoperativa dialogen desto större möjlighet är det 
att patienten känner förtroende till sin sjuksköterska. Detta ger möjlighet för patienten 
att bland annat prata om eventuell oro och rädsla inför anestesin och själva operationen 
(Lindwall & von Post, 2005, s. 41). 

Den preoperativa fasen 
Den preoperativa fasen och vad som händer under den kan se olika ut på olika sjukhus. 
Ibland kan patienten och anestesisjuksköterskan ses i ett preoperativt möte innan den 
aktuella operationsdagen och ibland sker mötet i anslutning till ingreppet (Strand 
Finstad & Valeberg, 2008, s. 27). 
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På operationsdagen anländer den dagkirurgiska patienten till sjukhuset (Strand Finstad 
& Valeberg, 2008, s. 29). Med dagkirurgi avses de patienter som ska genomgå elektiv 
kirurgi som kräver anestesi och en period med övervakning efter ingreppet. Patienten 
skrivs in och skrivs ut samma dag (Naalsund, Röed & Steen-Hansen, 2008, s. 423). 
 
Den dagkirurgiska patienten har i samband med det preoperativa mötet eller sedan 
tidigare fått instruktioner om att duscha i hemmet kvällen före ingreppet och samma 
morgon som ingreppet ska utföras med bakteriedödande medel (Chlebicki, 
Safdar, O’Horo & Maki, 2013, s. 171). Detta rekommenderas frekvent och är en viktig 
förberedelse för att förhindra att postoperativa infektioner uppkommer. I en kvantitativ 
studie av ovanstående författare som inkluderande 17932 patienter var det dock ingen 
signifikant skillnad mellan de patienter som tvättat sig med klorhexidin preoperativt 
eller de som tvättat sig med tvål, ett placebopreparat eller inte tvättat sig alls avseende 
postoperativa infektioner. Patienten ska även fasta från midnatt och framåt. Dougherty 
& Lister (2008, s. 1065) beskriver fasta som en period där patienten inte äter eller 
dricker länge nog för att magen ska bli tom. Denna period av fasta är nödvändig för att 
förhindra aspiration. 
 
Väntetiden inför operation kan bli både lång och kort beroende på hur 
operationsschemat ser ut och om det under väntetiden kommer in mer akuta patienter 
till operationsavdelningen som prioriteras. Enligt en studie av Gilmartin (2004, s. 248) 
kan datum för operation och tider på operationsdagen förändras med mycket kort 
framförhållning vilket leder till oro. Oron kan dock reduceras om patienten vet att de är 
den första som ska opereras för dagen (Barthelsson, Lützén, Anderberg & Nordström, 
2003, s. 257). 
 
Någon gång under denna tid får patienten patientkläder att byta om till och 
operationsställe (var på kroppen ingreppet ska utföras) kommer att märkas ut av 
kirurgen/ortopeden. Ursprunget till att patienter ikläds olika typer av patientkläder har, 
enligt Edvardsson och Sandman (2014, s. 63), beskrivits som att säkerställa att alla 
patienter har adekvat klädsel för att öka hygienstandarden på sjukhusen. Det finns få 
studier som belyst vad det betyder för människor att iklädas de tilldelade 
patientkläderna som inte sällan har dålig passform, är urtvättade och blekta samt märkta 
med att de tillhör vårdgivaren. 
 
Patienten kommer att förberedas enligt sedvanlig rutin med perifer venkateter, eventuell 
infusion och premedicinering i form av smärtstillande läkemedel samt eventuellt 
lugnande läkemedel (Strand Finstad & Valeberg, 2008, s. 30). Premedicineringen har, 
enligt Strand Finstad och Valeberg (2008) tre syften; sedering, analgesi och 
reflexdämpning. Rutinerna skiljer sig åt och sjukhusen använder olika läkemedel. 

Vårdrummet 
Miljön på en operationsavdelning är för de flesta en främmande och skrämmande miljö 
(Boqvist och Söderström, 2002, s. 16). Begreppet miljö innebär att miljön är allt som 
finns runt omkring oss (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012, s. 266). Enligt Svenska 
Akademiens Ordlista (SAOL, 2014) betyder begreppet atmosfär anda eller stämning. 
Atmosfären beskrivs av Wiklund Gustin och Bergbom (2012, ss. 266-267) som en rymd 
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med klimat och livsluft i omgivningen som gör att människan trivs och som inverkar på 
vilka förhållanden som kan utvecklas. 

I en kandidatuppsats framkom att den sociala och psykologiska vårdmiljön hade en 
större betydelse för patienternas upplevelse av vistelsen på operationsavdelningen än 
vad den fysiska miljön hade (Boqvist & Söderström, 2002, s. 16). En kvantitativ studie 
som handlade om patienters tillfredställelse med sin sjukhusvistelse utfördes på 533 
patienter, antingen elektiva eller de som sökt för akuta besvär och som varit 
inneliggande mer än tre dagar. Resultatet av denna studie visade bland annat att 
patienter som varit vårdade i ett enkelrum var mer tillfredsställda än de som vårdades i 
flerbäddsrum (Nguyen Thi, et. al., 2002, s. 498). 

Det förekommer ofta att patienter vårdas i flerbäddsrum. Även om sjuksköterskor tänker 
på att dra för draperierna runt sängen då olika vårdåtgärder ska utföras så framkom det i 
Matiti och Trorey´s studie (2008) att patienter upplevde att draperierna inte passade 
eller att det till och med förekom draperier som var transparenta (Matiti & Trorey, 2008, 
s. 2712). I förberedelserna inför narkosen ingår det att kroppen blir avklädd och blottas 
således inför vårdpersonalen. Det viktigaste, som patienterna beskriver, för 
upprätthållande av värdighet är en minimering av kroppslig exponering. 
 
Vikten av att få vara ensam, antingen i ett enkelrum eller att ha draperier att dra för runt 
patientsängen tas även upp i en svensk kvalitativ studie där 17 män intervjuades om 
uppfattningar de hade om att behålla integriteten. De betonade att de ville ha 
möjligheten till avskildhet och inte ha andra människor runtomkring sej (Widäng & 
Fridlund, 2003, s. 51). Även om många patienter föredrar att ha en viss avskildhet så 
kan ett enkelrum som är helt tyst med kala väggar och utan gardiner och/eller tavlor 
istället skapa en extra stress då patienten inte har någonting att fästa sin uppmärksamhet 
på (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 237). 
 
Färg har en stark estetisk betydelse för att främja hälsa och rehabilitering och de flesta 
människor sätter stort värde på färgsättningen i sin omgivning (Wiik, 2014, s. 175). 
Sjukhusmiljö kännetecknas ofta som steril och individavidentifierande. Det är vid få 
tillfällen som det finns argument mot att göra vårdmiljön trivsam, med till exempel färg 
och tavlor (Dahlberg & Segesten 2010, s. 237). För att åstadkomma bra vårdmiljöer 
måste personer med olika kompetens samverka vad gäller arkitektur, ljus- och 
färgsättning av vårdmiljön (Wiik, 2014, s. 165). Något som forskningen har kommit 
fram till är att använda milda, ljusa färger på väggar i patientrum och allmänna 
utrymmen med till exempel fondväggar färgsatta i en högre kulörstyrka i kontrast mot 
övriga väggar som stimulans och förskönande faktor (Wiik, 2014, s. 175). Studier visar 
att gul och röd färgsättning kan upplevas såväl stimulerande som stressande och ge kraft 
och dynamik till rummet medan en blå och grön färgskala istället främjar avkoppling 
och balans (La Torre, 2006, s. 262; Freeman & Denham, 2008, s. 390). 

Preoperativ oro 
Preoperativ oro är något som är mycket vanligt inför en operation (Augustin & Haines, 
1996, s. 750) och definieras som ett obehagligt tillstånd av oro eller spänning beroende 
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på en sjukdom, sjukhusvistelse eller en planerad anestesi och operation (Maranets & 
Kain, 1999, s. 1347). Att bli inlagd på sjukhus för att genomgå ett kirurgiskt ingrepp 
kan enligt en studie av Boqvist och Söderström (2002, ss. 2-3) bli en stor påfrestning 
och omställning för de flesta individer. Att inte ha kontroll över sin livssituation, vilket 
medför rädsla och oro, är upplevelser som patienter beskriver. Patienterna är beroende 
av vårdpersonalen, de är rädda för att bli sövda och tappa kontrollen över sin kropps 
funktioner. De är också rädda för att inte vakna efter ingreppet. 
 
Enligt en kvantitativ enkätundersökning av Mitchell (2011, s. 1014) har anestesiformen 
en viss betydelse för upphovet till oro och generell anestesi ger i större utsträckning 
utslag av detta än lokal anestesi. Graden av oro varierar under den preoperativa 
perioden, vilket Haugen et al. (2009, s. 2307) beskriver i en kvantitativ studie. 
Patienterna fick i denna studie gradera sin känsla av oro under den preoperativa 
perioden. Resultatet visade att patienterna ofta var oroliga vid ankomst till 
operationsavdelningen för att därefter ha en lite lugnare period, men att oron åter ökade 
och nådde sin kulmen strax innan anestesin inleddes. Fortlöpande information och 
möjlighet att ställa frågor reducerade patientens oro. 
 
Trygghet 
Trygghet kan beskrivas som ett grundläggande behov som varje individ strävar efter 
(Dahlberg & Segesten 2011, s. 85). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården 
bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Detta innebär att den skall vara av god 
kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen (HSL 
1982:763). Känslan av trygghet kan kännetecknas av närheten till en annan människa. 
Det kan antingen handla om en relation till en livspartner, anhörig eller vårdpersonal 
(Dahlberg & Segesten 2011, s. 84). Den korta kontakten med patienten före operation 
ställer betydande krav på anestesisjuksköterskan. Det är synnerligen väsentligt att ge 
patienten lugn, trygghet och förvissning om att vara i kompetenta händer (Halldin & 
Lindahl, 2005, s. 201). Ett flertal studier om intensivvårdspatienters upplevelser av 
vården bekräftar att kommunikation och information, bemötande och professionalitet är 
ytterst viktiga komponenter för att en intensivvårdspatient ska känna trygghet (Russell, 
1999, ss.789-790). Ur ett medicinskt perspektiv kan patienten räkna med att bli vårdad 
av personal (läkare, sjuksköterska eller undersköterska) med hög medicinteknisk 
kompetens samt att undersökningar, diagnos, behandling och fysisk omvårdnad blir 
korrekt genomförda (Larsson, 2005, s. 201). 

En patient som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp har rätt att få saklig information om 
det pre-, intra-, och postoperativa vårdförloppet. Detta för att patienten ska vara 
förberedd och trygg inför sitt ingrepp och för att anestesisjuksköterskor skall vara 
förberedda på eventuella komplikationer, utifrån vad patienten berättar (Larsson, 2005, 
s. 201). Många kanske kan hävda att för mycket information, bland annat om 
biverkningar och risker, kan skapa onödig ängslan hos den sjuka. Därför betonas att 
patienten bör få veta att han eller hon har rätt att få sådan information och själv kan 
välja att ta emot den eller inte (Nortvedt, 2008, s. 477). Å andra sidan visar forskning att 
patienter ofta vill ha fullständig information, även om möjliga risker, och att detta inte 
nödvändigtvis skapar större ångest. 
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Ett annat sätt att skapa trygghet är att ha fysisk kontakt med patienten. Den fysiska 
beröringen tas upp av Björklund (1995, s. 96) som en central del i kommunikationen 
mellan sjuksköterska och patient. Det kan till exempel handla om en klapp på kinden 
eller en kram. Något att tänka på är att alla patienter inte uppskattar fysisk kontakt. Hur 
vårdaren agerar är viktigt för att patienten ska kunna bibehålla kontrollen över 
situationen och den egna kroppen. Om inte vårdpersonalen bekräftar patienten kan detta 
leda till ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2011, s. 88). 

 
PROBLEMFORMULERING 
Att arbeta som anestesisjuksköterska innebär ett flertal möten med patienter under varje 
arbetspass. Ibland medför mötet med preoperativa patienter utmaningar då många 
patienter är oroliga inför sitt ingrepp. Att inte ha kontroll över sin livssituation kan 
medföra känslor som rädsla och oro hos patienten. Ibland uppstår situationer som inte 
går att styra över, till exempel flödet av patienter som måste flyta på enligt 
operationsprogrammet eller samordning och samarbete med övrig personal preoperativt. 
Tidsbrist är en annan faktor som kan inverka på bemötandet. Anestesisjuksköterskan 
måste då ha förmågan att kunna anpassa sitt arbetssätt efter situationen och bemöta 
patientens oro på ett bra sätt. Det är därför viktigt att undersöka hur preoperativa 
patienter upplever bemötandet för att få ytterligare förståelse för hur ett gott bemötande 
som inger trygghet kan se ut. Forskning visar även att oro kan påverkas av vårdmiljön 
som för många patienter kan upplevas som en främmande och skrämmande miljö. Hur 
upplever patienterna vårdmiljön preoperativt? Ytterligare kunskap behövs för att 
anestesisjuksköterskan ska kunna anpassa sitt arbetssätt utifrån den befintliga 
vårdmiljön och för att bevara patientens integritet och minska eventuell oro. 
 
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av bemötandet och vårdmiljön under den 
preoperativa fasen. 
 
 
METOD 

Ansats 
En kvalitativ ansats har valts som består av intervjuer med patienter som genomgått 
dagkirurgi. Metoden handlar om att sätta ord på en känsla, upplevelse eller tanke 
(Dahlberg, 1997, s. 99). Metoden har använts för att beskriva och förstå människors 
upplevelser kring ett fenomen. Begreppet fenomen kan beskrivas som en företeelse så 
som den uppfattas, upplevs eller erfars av en människa. Genom att använda ovan 
nämnda metod skapas en möjlighet att på ett vetenskapligt sätt möta människors 
vardagsvärld eller livsvärld (Dahlberg, 1997, s. 56). Den kvalitativa intervjun syftar till 
att försöka beskriva och förstå meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld 
(Kvale, 2006, s. 117). 
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Urval 
Inklusionskriterier för att delta i studien var; 
patienter som genomgått dagkirurgi och som skrevs in respektive skrevs ut samma dag. 
Patienter som skulle genomgå ingrepp i palliativt syfte eller som handlade om att 
eventuellt upptäcka och/eller ta bort någon form av cancer exkluderades. Likaså 
patienter med nedsatt hörsel, syn, minnessvårigheter och språkförbistring exkluderades 
med motiveringen att de kunde ha en sämre förmåga att kommunicera i en 
intervjusituation och också eventuellt kunde ha svårare att minnas själva situationen 
preoperativt. Slutligen exkluderades även patienter som var under 18 år.  
 
Som nämnts ovan var det dagkirurgiska patienter som ingick i studien. Det handlade om 
patienter som opererat till exempel varicer, bråck, korsband, hallux valgus, atroskopi, 
axel med flera ingrepp. Hänsyn till vilken sorts narkos patienterna fick togs inte (det vill 
säga generell anestesi, spinalbedövning, lokalbedövning eller blockad). Inte heller togs 
hänsyn till om patienterna fick någon lugnande premedicinering. 
 
I studien inkluderades alla patienter oavsett planerad tid på dagen för operation. Detta 
för att undvika att resultatet påverkades på grund av exempelvis missnöje med långa 
väntetider. De patienter som inkluderades i studien var totalt nio stycken, se tabell 1 
nedan. Urvalet skedde med hjälp av operationsplaneringen och informanterna valdes ut 
efter kriterierna ovan. Informanterna valdes ut fortlöpande efter datum. Sexton lämpliga 
informanter identifierades under tidsperioden 23:e november 2015 till 29:e januari 2016 
och ingen av dessa exkluderades. Fyra av patienterna ville inte medverka i studien. Två 
av patienterna tackade ja till att delta, men blev sjuka inför operationsdagen vilket ledde 
till att deras operationer blev inställda. En patient tackade ja till att delta, men 
operationen blev inställd på operationsdagen på grund av tidsbrist på 
operationsavdelningen. 
 
I denna studie var det sju av informanterna som sövdes och hos två av informanterna 
utfördes ingreppet under lokalbedövning. Ingreppen som informanterna gjorde var 
följande; Operation av varicer, epigastriebråck, två stycken knäartroskopier, ganglion, 
två stycken hallux valgus, axel och olekranon (armbågsfraktur). 
 
Tabell 1. Inkluderade patienter. 
 

Informant Kön Ålder Intervju antal dagar 
efter operation 

Antal tidigare 
operationer 

1 Kvinna 55 år 2 0 
2 Kvinna 65 år 2 1 
3 Kvinna 35 år 9 2 
4 Kvinna 29 år 38 3 
5 Kvinna 50 år 45 2 
6 Man 68 år 2 1 
7 Man 50 år 1 4 
8 Man 63 år 6 1 
9 Man 78 år 5 2 
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Datainsamling 
Studien inleddes med att kontakt initierades med verksamhetschefen på operations-
avdelningen på ett sjukhus i Västsverige som muntligen informerades om studien. Även 
skriftlig information i form av ett brev lämnades till honom med utrymme för en 
underskrift där han gav sitt godkännande att få intervjua patienter. Detta brev finns som 
bilaga i uppsatsen (bilaga I). Patienter som uppfyllde inklusionskriterierna för studien 
valdes ut. Skriftlig information om studien skickades till dem i form av ett 
informationsbrev en vecka innan den planerade operationen där bland annat syftet med 
studien beskrevs (bilaga II). Några dagar efter informationsbrevet skickades togs 
kontakt via telefon för att höra om patienterna var villiga att delta i en intervju två dagar 
efter operationen. Av de totalt nio informanterna som ingick i studien var det sju 
stycken som kontaktades på detta sätt genom ett informationsbrev. En informant 
kontaktades personligen av författaren på operationsdagen och informerades då muntligt 
om studien samt fick förfrågan om att delta. Slutligen kontaktades en informant på 
operationsdagen av en anestesisjuksköterska som jobbar på den aktuella avdelningen 
och tillfrågades av henne om villighet att delta i studien. De sistnämnda två 
informanterna fick även skriftlig information om studien. 
 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Intervjuernas längd varierade mellan 14 och 
32 minuter. Medellängden på intervjuerna var 23 minuter. En observation gjordes på 
operationsavdelningen under en dag för att få en förståelse för patientflödet, rutiner och 
vårdmiljön för att under kommande intervjuer kunna ställa relevanta frågor. I bilaga IV 
beskrivs ett exempel på hur en patient blir mottagen och vad som händer preoperativt. 
Denna observation var dock inte en del av datainsamlingen utan som en förberedelse 
inför intervjuerna. 
 
Sju av informanterna intervjuades i hemmet, en intervjuades på sin arbetsplats och en 
intervjuades i ett konferensrum på sjukhuset. Samtliga intervjuer skedde på en plats 
enligt informanternas eget önskemål. Författaren har genomfört intervjuer tidigare och 
noterat att ju fler intervjuer som gjorts, ju lättare flyter samtalet och ju mer information 
kommer ut av intervjun. Enligt Kvale (2006, s. 136) så är intervjuaren själva 
forskningsverktyget och behöver hela tiden fatta snabba beslut om vad som ska frågas 
om och hur det ska frågas. Naturligtvis hänger forskningens resultat på hur väl 
intervjuaren är förberedd, hur kunnig hen är på sitt område, hur hen behärskar konsten 
att samtala med mera. Förberedelse är av yttersta vikt. Enligt Polit & Beck (2012, s. 
541) ska intervjuaren försäkra sig om att intervjuutrustningen är välfungerande, till 
exempel att mikrofonen tar upp ljudet på ett bra sätt. Intervjuerna skedde med hjälp av 
en öppen inledningsfråga; ”Kan du berätta om vad som hände när du anlände till 
operationsavdelningen” där informanten svarade med sina egna ord. Därefter ställdes 
ytterligare frågor för att förtydliga vad informanten menade eller för att uppmana 
informanten att utveckla sina tankar och känslor kring fenomenet. Exempel på 
följdfrågor kunde vara; ”Hur upplevde du personalens bemötande”? eller ”Hur upplevde 
du miljön”?  
 

Dataanalys 
Dataanalysen har skett med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2009, ss. 162-170). Detta betyder att intervjuerna lyssnades 
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igenom och därefter skrevs ner ordagrant förutom en intervju där en del av 
intervjumaterialet hamnade helt utanför syftet och handlade om händelser som utspelat 
sig för flera år sedan och inte hade någonting med den aktuella studien att göra. Därefter 
gjordes en reflektion över textens huvudsakliga innehåll och meningsenheter 
identifierades var för sig. Dessa kondenserades och mynnade sedan ut i underkategorier 
och i kategorier. Analysen av materialet sträcker sig från att informanten anländer till 
operations-avdelningen och fram till att informanten går in i operationssalen. 
 
 
Tabell 2. Analysprocessens olika steg. 
 
 
Meningsenhet
  

Kondensering Underkategori Kategori 

Näe, det var ju 
kirurgen då som var 
väldigt sådär, 
kortfattad och liksom 
inte sa så mycket. Och 
då kan det vara svårt 
att ställa frågor också 
när man inte riktigt 
vet vad man ska ställa 
frågor om. Jag hade 
kanske önskat lite 
mer. Ja, det var 
väldigt kortfattat; Ja, 
men jag gör det jag 
har tänkt, som vi sa 
innan. 

Kirurgen var 
kortfattad. Svårt att 
ställa frågor. Önskat 
lite mer. 

Att våga fråga. Känna förtroende för 
personalen. 

 

 
Etiska överväganden 
Informanterna i studien informerades initialt om att deltagandet i studien var frivilligt 
och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. De fick både muntlig och 
skriftlig information om studiens syfte (bilaga II). Samtycke till att delta inhämtades 
både muntligt och skriftligt via en blankett vid intervjutillfället (bilaga III). Var och när 
intervjun ska genomföras kan handla om etik. Det var upp till informanten att bestämma 
tid och plats för intervjun. Dock kunde det vara svårt för informanten att förflytta sig 
någon längre sträcka från hemmet, vilket betydde att intervjun i så fall gjordes i 
informantens hem. Möjlighet för informanten att fritt bestämma plats för intervjun 
skedde under telefonsamtalet före operationen. Beaktande togs om informanten mådde 
dåligt på något sätt efter operationen och i dessa fall sköts intervjun upp tills 
informanten mådde bättre. 
 
Informanterna informerades om att intervjuerna raderas efter att studien är färdigställd 
och att de skriftliga samtyckena kommer att förstöras. De som hade tillgång till 
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materialet var författaren och handledaren till studien, vilket informanterna 
informerades om. All text ovan går att läsa i lagtexten SFS 2003:460. Här går även att 
läsa under 2 § att studenter som skriver kandidat- respektive magisteruppsats har blivit 
undantagna kravet från etisk prövning vid forskningsetisk kommitté. 
 
Vid eventuella frågor som uppkom under intervjun angående informantens specifika 
operation eller mående för stunden så hänvisades i så fall informanten till att ta kontakt 
med postoperativa vårdavdelningen alternativt kirurg/ortopedmottagningen om det gått 
mer än två dygn från operationsdagen, enligt sedvanliga rutiner på det aktuella 
sjukhuset. Om informanten hade frågor om intervjun eller studien skulle de givetvis 
kontakta författaren. 
 
Enligt Polit och Beck (2012, ss. 152-153) så måste forskaren ta i beaktande att det vid 
intervjuer finns en risk att orsaka lidande hos informanten. Forskaren måste vid 
intervjutillfället vara medveten om att informanten delar med sig av sina innersta tankar 
angående personliga åsikter, svagheter eller rädslor. I den föreliggande studien fanns 
risken att negativa minnen väcktes hos informanterna. Att i en intervju till exempel 
reflektera över upplevelser som har varit av negativ karaktär kan leda till ett tillfogat 
lidande. Därför måste alltid risken att skada vägas mot nyttan som studien kan ge i form 
av ytterligare kunskap. Denna studie ger värdefull kunskap om hur patienter kan 
uppleva bemötandet och vårdmiljön preoperativt. Kunskapen kan förmedlas till 
anestesisjuksköterskor och skapa diskussion och reflektion i verksamheten. 
 
 
RESULTAT 
Utifrån analys av datamaterialet framträder beskrivningar om informanternas 
upplevelser som handlar om personalens bemötande och vårdmiljön preoperativt. Den 
genomgående tråden i resultatet handlar om trygghet. I analysen har två domäner 
framkommit utifrån studiens syfte samt sexton underkategorier och sex kategorier, se 
tabell 2. 
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Tabell 2. Beskrivning av domäner, kategorier och underkategorier. 
 
 
Domäner Kategori Underkategori
Bemötande Professionalism hos personalen Noggrannhet i samtalet

Den mänskliga faktorn har betydelse
Att överlämna sig i personalens händer

Känna förtroende för personalen Att få uttrycka sin oro
Personalens sätt att vara
Att våga fråga
Betydelsen av information

Att bli bekräftad Att inte bli lämnad ensam
Bekräftelse genom beröring
Personalen är närvarande

Vårdmiljö Den fysiska miljön Väntrummets exteriör
Det preoperativa rummets utformning

Den upplevda atmosfären Väntrummets upplevda klimat
Personalens inverkan i det preoperativa rummet

En annan utformning av vårdmiljön Att skapa bekväm miljö i väntrummet
Integriteten i det preoperativa rummet

 
 
 

Professionalism hos personalen 
Beskrivningar framkom som handlade om känslor av lättnad, trygghet och lugn av att 
bli omhändertagen av professionell personal och kunna ”lägga sig i personalens händer” 
samtidigt som informanterna var medvetna om att den mänskliga faktorn har betydelse 
och att misstag kan ske inom vården. Denna kategori innefattar underkategorierna; 
”noggrannhet i samtalet”, ”den mänskliga faktorn har betydelse” och ”att överlämna sig 
i personalens händer”. 
 
Noggrannhet i samtalet 
I ett flertal fall beskrev informanterna att de varit med om, vid tidigare operationer, att 
vårdpersonalen inte varit påläst om deras bakgrund avseende sjukdomshistoria, 
hereditet och tidigare sövning. En informant berättade att anestesisjuksköterskan inte 
visste vilken hand som skulle opereras. Detta medförde att informanten kände ett för 
stort ansvar över situationen och om dessutom informanten har ett kontrollbehov kan 
detta skapa en otrygghet. Informanterna upplevde en lättnad när de förstod att 
vårdpersonalen hade vetskap om deras bakgrund. De kände sig trygga när 
vårdpersonalen ställde frågor och hade tagit reda på tidigare bakgrundsinformation om 
dem. En informant beskrev det så här: 
 

”Jag frågade; har du koll på hur lång jag är och vad jag väger och det 
hade han ju bra koll på (anestesisjuksköterskan). Jag behövde liksom 
inte ta om, för det kan man uppleva ibland att man behöver ta om sin 
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historia, men det kändes som om de hade koll på vad jag skulle göra 
här”. 

 

Den mänskliga faktorn har betydelse 
Informanterna upplevde att vårdpersonalen ibland kunde ”gå om varandra” och ställa 
samma frågor till informanten. De reflekterade över att vårdpersonalen i vissa fall till 
och med inte hade vetskap om att ett visst praktiskt moment redan var utfört, vilket i 
sämsta fall kan orsaka lidande för informanten och att informanten känner ett för stort 
ansvar för sin situation. Ett exempel beskrevs i en intervju att bedövning lades inför en 
operation av en fot. Strax därefter kom ytterligare en läkare och skulle lägga bedövning 
på samma fot. Informanten reagerade inte så mycket på detta men tillade att om det 
hade varit något annat personalen gjort två gånger hade kanske utgången inte blivit så 
bra. 
 
Informanterna resonerar att en del av dessa små misstag kan ske på grund av 
organisatoriska orsaker, till exempel att personalen har en hög arbetsbelastning eller på 
grund av fel på apparaturen. Andra orsaker som kan skapa otrygghet förekommer då 
informanterna läst i media om misstag gjorda av personal inom vården. En informant 
kände sig trygg men beskrev ändå en viss oro: 
 

”Den här utlämnadheten, när han (ortopeden) gör hela ingreppet 
tillsammans med sköterskorna, allting kan ju hända. Det finns ingenting 
som kan lindra denna känsla, för om jag ska vara helt ärlig, vi jobbar 
fortfarande med människor”. 

 

Att överlämna sig i personalens händer 
Ett övervägande antal av informanterna beskrev att de kände sig lugna och trygga i 
situationen. De upplevde att personalen var lugn, trygg och arbetade systematiskt. 
Personalen hade vetskap om varje steg i processen som gick som ett löpande band, 
vilket beskrevs som avdramatiserande på så sätt att personalen utförde sina uppgifter på 
ett rutinmässigt sätt. Verksamheten beskrevs som väl organiserad och informanterna 
kunde överlämna sig i personalens händer och de litade på personalen: 
 

”Jag är trygg med mig själv och med andra. Det är deras jobb, de kan 
ju det. Jag kan ju inte deras jobb. Utan det är bara att lämna över”. 

 
Trots att informanterna förstod att personalen kunde ha en stressig arbetsmiljö och var 
tvungna att hålla ett högt arbetstempo så upplevde de att personalen ändå hade ett gott 
samarbete och att de var synkroniserade: 
 

”Det kändes som ett sammansvetsat team där alla visste vad de skulle 
göra. Alla hade ett gott bemötande och det kändes litegrann som jag var 
i fokus och alla presenterade sin profession för mig och vad de skulle 
göra”. 
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Känna förtroende för personalen 
För att informanten ska känna sig trygg och känna ett förtroende för vårdpersonalen 
behöver informanten få möjlighet att uttrycka sin oro och få tillfälle att ställa frågor. Här 
är vårdpersonalens bemötande en avgörande faktor för ett gott omhändertagande. 
Informationen som gavs kunde både upplevas som tillräcklig, bristfällig eller till och 
med för ingående av informanterna. Denna kategori innefattar underkategorierna; ”att få 
uttrycka sin oro”, ”personalens sätt att vara”, ”att våga fråga” och ”betydelsen av 
information”. 
 

Att få uttrycka sin oro 
En del av informanterna beskrev sin oro inför ingreppet, medan andra kände sig helt 
lugna både pre, per- och postoperativt. Att få lov att uttrycka sin oro inför att tappa 
kontrollen och utlämna sig kan ge ett lugn och trygghet. 
 

”Jag kände mig så himla lugn ganska snabbt efter att jag fick lov att 
uttrycka min oro. När jag satt ord på den så försvann den ifrån mig och 
hamnade utanför mig”. 

 

Personalens sätt att vara 
Informanterna talade om ett flertal positiva egenskaper hos personalen som skapade ett 
förtroende. Några av de nämnda egenskaperna var att personalen hade ett mycket gott 
bemötande, de var omtänksamma, trevliga, artiga, duktiga, empatiska och välvilliga 
vilket i sin tur ingav en trygghet. Informanterna upplevde att personalens målsättning 
var att informanten skulle må så bra som möjligt. De tog sig tid, vilket inte alltid var 
förväntat hos informanterna, till exempel att anestesisjuksköterskan skulle komma och 
presentera sig. En informant beskrev bemötandet som utmärkt och att hon inte kunde 
tänka sig ett bättre bemötande. 
 
En annan värdefull egenskap hos personalen är att de kunde anpassa sig efter 
informanten och till och med skämta lite. När en oro infinner sig och informanten 
känner sig utlämnad så kan det skapa ett förtroende för dem runtomkring då de har 
glimten i ögat. 
 

”Det kanske är sådant som man uppskattar lite, kanske i synnerhet 
eftersom jag är sådan att jag tycker om att prata och skoja lite sådär. 
Man tappar säkert lite fokus på det där som är mindre roligt”. 

 

Att våga fråga 
Informanterna upplevde att framför allt kirurgen/ortopeden som skulle utföra ingreppet 
inte hade tid att besvara deras frågor i någon större utsträckning och var kortfattade i sitt 
bemötande. Upplevelser av att vårdpersonalen var stressad och att informanten inte 
riktigt visste vad hen skulle ställa frågor om skapade frustration. Informanterna 
upplevde också att det var upp till dem själva om de skulle få tillräcklig information 
eller inte. 
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”Jag kanske inte var frågvis tillräckligt” eller ”Jag är inte den där som 
frågar tusen saker heller kanske och det kan ju hända att han hunnit 
med det om jag hade haft några frågor”. 

 
Ett par av informanterna hade förväntat sig att få se hur ingreppet skulle utföras och vad 
som var frakturerat på en enkel plansch eller på röntgenfotografierna vilket hade givit 
dem mer kunskap om vad som skulle komma att åtgärdas. Andra informanter beskrev 
att de fick bra, adekvata svar på sina frågor. 
 
Betydelsen av information 
Att få fortlöpande information om vad som ska hända beskrevs ha en lugnande effekt. 
Det framkom att informanterna överlag var mycket nöjda med informationen de fick, 
framför allt att personalen förklarade momenten som utfördes mycket pedagogiskt och 
även upprepade viss information vilket ledde till en trygghet. Organisationen upplevdes 
som väl fungerande och informationen var tydlig. 
 

”Nej, jag hade inga frågetecken någonstans, allting var berättat och 
klart”. 

 
Det fanns tillfällen då informationen varit för knapphändig, vilket upplevdes som något 
negativt. Detta gällde framför allt informationen i väntrummet som handlade om hur 
länge informanten skulle få vänta och eventuella förseningar i operationsprogrammet, 
men också att personalen i det preoperativa rummet var något kortfattad och kanske 
kunde givit mer information. En informant specificerade till exempel att han skulle velat 
få mer information vad det innebar att sövas, även om inte detta oroade honom i någon 
högre grad. 
 
För mycket information kan även vara onödig: 
 

(Ortopeden förklarar ingående vad han ska göra). ”Alltså jag slutade 
att lyssna efter ett tag, jag tänkte, ja, ja, det löser han”. 

 

Att bli bekräftad 
Att bli sedd av vårdpersonalen skapar en trygghet och att informanten känner sig 
bekräftad bidrar till en positiv upplevelse av sjukhusvistelsen. Denna kategori innefattar 
underkategorierna; ”att inte bli lämnad ensam”, ”bekräftelse genom beröring” och 
”personalen är närvarande”. 
 

Att inte bli lämnad ensam 
Det framkom både positiva och negativa upplevelser som handlade om att 
vårdpersonalen var närvarande eller inte. I samtliga fall beskrev informanterna 
omhändertagandet i det preoperativa rummet. En informant talade om vikten av att inte 
bli lämnad ensam: 
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”Jag blev heller aldrig lämnad. Det fanns någon bredvid hela tiden. Det 
kändes viktigt. När man är ensam börjar man tänka mycket”. 

 
Informanterna upplevde att personalen fanns närvarande i stor utsträckning och att det 
alltid fanns personal i det preoperativa rummet som antingen utförde arbetssysslor eller 
satt på stol bredvid informanten. Detta medförde att informanten kunde slappna av och 
till och med somna. 
 
Andra informanter talade om att närvaron istället kunde vara bristfällig. Informanten låg 
på en brits under lång tid, men saknade någon som kom och frågade hur informanten 
mådde, även om inte informanten som talade om detta var orolig så saknades det 
bekräftelse från personalen.  
 
Bekräftelse genom beröring 
Kommunikationen i mötet har betydelse och den fysiska beröringen medförde ett lugn 
hos informanten. När personalen rörde vid informanten bekräftades informanten och 
detta medförde att tillvaron blev trevligare.  
 

”Hon som tog hand om mig först, hon satt och klappade på mig medan 
de stack mig. Så de var väldigt goa och mysigt var det att ligga där inne 
också (i det preoperativa rummet)”. 

 
Personalen är närvarande 
Att personalen är närvarande i tid och rum är viktigt för att informanten ska uppleva sig 
bli sedd. 
 

”Det kan jag uppleva att han (ortopeden) stannade upp och tittade på 
mig och svarade på frågor och ställde följdfrågor och var väldigt 
närvarande och lugn”. 

 
Informanterna upplevde dock vid vissa tillfällen att personalen kunde vara stressad och 
ha lite tid avsatt för varje informant vilket avspeglades i sättet att vara både avseende 
kroppsspråket, men även i sin muntliga information till informanten. 
 

Den fysiska miljön 
Den fysiska vårdmiljön, det vill säga den preoperativa vårdmiljöns utformning visade 
sig ha betydelse för informanternas helhetsupplevelse av vårdtiden. Om vårdmiljön 
visade sig vara bristfällig kunde personalen kompensera detta genom ett gott bemötande 
och skapa en behaglig atmosfär. Denna kategori innefattar underkategorierna; 
”väntrummets exteriör” och ”det preoperativa rummets utformning”. 
 

Väntrummets exteriör 
Det fanns ett flertal uppfattningar av informanterna hur väntrummet upplevdes. En del 
hade inga förväntningar alls; väntrummet såg ut som de förväntat sig, ”ett typiskt 
sjukhusväntrum” medan andra reflekterade lite mer över hur omgivningen såg ut. I stort 
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sett alla noterade att TV:n stod på, vilket uppskattades då det var något som fanns att 
fördriva tiden med. Dock upplevde de att det var svårt att byta kanal på TV:n då de inte 
visste vad de andra patienterna i väntrummet ville se. TV:n kunde också vara ett hinder 
för att ta kontakt och prata med någon annan väntande, vilket medförde att det inte 
fördes några samtal i väntrummet mellan främlingar. 
 
I vissa fall var väntrummet fullt med patienter och anhöriga, medan i andra fall var 
väntrummet tomt och upplevdes då väldigt stort, nästan oändligt och ödsligt. 
Informanterna noterade att det fanns en TV, en soffa, bord och stolar. I det stora hela 
kändes miljön acceptabel, den beskrevs som ombonad. Det upplevdes som det fanns en 
baktanke om att miljön skulle vara inbjudande. Samtidigt upplevde andra miljön som 
något spartansk. 
 
Något som i det stora hela kunde ha stor betydelse för att skapa trygghet var hur 
städningen var utförd; 
 

”Jag brukar bara för skojs skull kolla när man går in på toaletten om 
den är välstädad för att få ett hum om hur bra städat det är…. och det, 
jag tycker att det var väldigt fräscht och välstädat, ja, sterilt, vilket är 
bra, tycker jag, för då känner jag mig trygg. Kommer man till toaletter 
som inte är så välstädade då kan man ju få ett sånt där intryck av att, oj, 
hur städat är resten av miljön….” 

 

Det preoperativa rummets utformning 
Om informanterna beskrev väntrummet som ett ”vanligt väntrum” som ändå var lite 
ombonat så beskrevs det preoperativa rummet som en lagerlokal som var kal, steril och 
tråkig. Institutionen för patienterna som väntade, som en operationssal eller som en 
sluss som innebar ytterligare en väntan med föga att sysselsätta sig med och försöka 
skingra tankarna med. Hur lång väntan blev har förstås betydelse; 
 

”Det är ju ingen trevlig miljö att ligga och vänta i. Det kan man ju inte 
säga. Men det beror ju precis på, ska jag ligga här i tio minuter eller ska 
jag ligga i två eller tre timmar. Det har ju stor betydelse också. Det är 
klart”. 

 
Även om miljön beskrevs som den gjorde så tänkte informanterna ändå att miljön var 
ändamålsenlig med tanke på vad den var avsedd till. Även om miljön bestod i kala 
väggar utan utsmyckning, uppradade sängar och medicinsk apparatur så upplevde 
informanterna att miljön var som de hade förväntat sig. Det kunde till och med kännas 
som trygghet att patienterna låg uppradade då informanterna inte upplevde att de var 
ensamma utlämnade utan att det är fler i samma situation. 
 
Informanterna mindes att det stod sängar/britsar uppradade efter väggarna med skärmar 
emellan sängarna, eller bås som de även kallade det. De uppmärksammade att det fanns 
fler patienter i rummet och att samtalen mellan vårdpersonal och övriga patienter kunde 
höras. Detta var dock inget som informanterna reflekterade över då det var fokuserade 
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på sin egen situation och inne i sin egen värld. Något som noterades var att 
vårdpersonalen var medvetna om detta och sänkte rösten vid samtal med informanten. 
 

”Man hörde lite sorl och lite diskussioner, men det var hela tiden en låg 
samtalsnivå”. 

 
Vårdpersonalen var också mycket noga med avskildheten och att informanten skulle 
känna sig bekväm då informanten från början är utlämnad i sin klädsel. De drog för 
skärmväggarna som medförde att det blev insynsskydd. Detta uppfattades som en rutin 
hos personalen och att de tänkte på informantens bästa. 
 
Även rörelsen i rummet då det är en ”genomfart” för personalen till omklädningsrum 
med mera uppfattades inte som störande, utan snarare som lite lugnande. En detalj som 
kunde betyda mycket var att sängen/britsen var uppvärmd när informanten anlände till 
det preoperativa rummet. Det upplevdes som lite lugnande och tryggt när det var varmt. 
 

Den upplevda atmosfären 
Det kan upplevas som både positivt och negativt med en lugn och tyst miljö, men även 
en mer aktiv miljö. Denna kategori innefattar underkategorierna; ”väntrummets 
upplevda klimat” och ”personalens inverkan i det preoperativa rummet”. 
 

Väntrummets upplevda klimat 
Atmosfären i väntrummet beskrevs mestadels som lugn, tyst och behaglig och beskrevs, 
som nämnts tidigare, som förväntad. Nästan ödslig i vissa fall. Att vara ensam i 
väntrummet kan medföra en osäkerhet och otrygghet; 
 

”Jaha, ska jag sitta här eller har dom glömt bort mig eller skulle jag 
gått någon annanstans, är jag på rätt ställe? Lite så kan jag känna att 
jag skulle bli bekräftad och fått information om att jag skulle sitta där 
och vad som ska hända, man sitter ju där lite allmänt utelämnad”. 

 
Citat ovan visar att vårdpersonalen fyller en viktig funktion att se informanten och 
informera om förväntad väntetid, med mera. 
 
Att TV:n stod på upplevdes nästan uteslutande som positivt då det gav ett tidsfördriv 
och att det inte blev så tyst i väntrummet. När det var fler patienter i väntrummet 
upplevdes detta som positivt. Då gav detta möjlighet till att samtala med andra 
människor i samma situation, vilket uppfattades vara trevligt. Vid något tillfälle kom det 
in en patient med flera anhöriga, vilka var ganska högljudda, men goa och glada, så det 
var inget som störde, enligt en av informanterna. 
 
Personalens inverkan i det preoperativa rummet 
Atmosfären i det preoperativa rummet rådde det delade meningar om. Några av 
informanterna upplevde det som väldigt lugnt och stillsamt medan andra upplevde att 
det var mer rörelse i rummet då det var en strid ström av personal som förflyttade sig 
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mellan olika avdelningar på operationsavdelningen eller körde sängtransporter. Någon 
informant nämnde till och med att det kanske fanns en anledning till att det var aktivitet 
i rummet och att det fanns en tanke bakom detta. Det kunde upplevas som avstressande 
och att det hände någonting så man som patient kunde fokusera på något annat än sig 
själv. En informant nämnde att personalen talat om vad de skulle äta till lunch, men det 
var ingenting som störde. 
 
Det var också ett sätt att bli lite avskärmad från vad som hände runtomkring de andra 
patienterna. En av informanterna uttryckte sig så här; 
 

”Vad ska man kalla det, sjukhusstressat, eller liksom, här är du i ditt 
fack, här får du din nål och så låg man liksom där, lite kalt och inget 
krusidull. Så där väger ju personalen upp istället så atmosfären var ju 
bra”. 

 
Informanterna beskriver vidare att personalen var tillmötesgående och 
omhändertagande. Att få höra på lite musik möjliggjorde för informanten att kunna 
koppla av. Det beskrevs som lite lagom volym på musiken kunde göra att det till och 
med kunde kännas mysigt i det preoperativa rummet. Något som var negativt var att det 
var dålig täckning på radion och att musiken hakade upp sig. 
 

En annan utformning av vårdmiljön 
I analysen framkom aspekter om vad som kunde ha gjorts annorlunda i väntrummet 
respektive i det preoperativa rummet. Kategorin innefattar underkategorierna; ”att skapa 
bekväm miljö i väntrummet” och ”integriteten i det preoperativa rummet”. 
  

Att skapa bekväm miljö i väntrummet 
De flesta upplevelser som gällde en annan utformning av miljön handlade om rummets 
storlek och möblemanget och då framför allt om att väntrummet skulle vara lite mindre 
och mer avskilt från korridoren där det var en del rörelse. Eller att det fanns mer 
avskärmade platser med fåtöljer som var lite skönare att sitta i istället för de hårda, 
strama sofforna. En fåtölj där det gick att sjunka ner litegrann och vila under tiden. 
Försöka att göra rummet mer ombonat och någon informant föreslog till och med mattor 
på golvet, men erkände också att det kunde vara opraktiskt i en vårdmiljö. Någon 
önskade fler tidningar att sitta och bläddra i. 
 
Något som berörs av de flesta informanterna är patientklädseln. Några av informanterna 
är ironiska och beskrev patientkläderna på följande sätt; 
 

”Så fick jag gå in och byta om och ta på mig några sjukhuskläder, 
snyggt (skrattar)” 

 
eller 
 

”Man blir ju tilldelad det lilla rummet där man byter om till den fina 
(skrattar) särken”. 
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eller 
 

”Så fick jag byta om och sen fick jag gå tillbaka till väntrummet i den 
här snygga utstyrseln”. 

 
En lite mer allvarlig beskrivning handlade om att känna sig utlämnad i dessa kläder. Det 
handlade om att det inte är några problem att sitta i väntrummet tillsammans med andra 
patienter initialt, men när informanten väl bytt om så kände hon sig utlämnad i 
illasittande kläder med strumpor som hasade ner på grund av dålig resår, osminkad och 
torrt och frasigt hår efter tvätt i bakteriedödande medel. Visserligen är samtliga patienter 
i samma situation, men denna informant hade önskat att få mer avskildhet efter att ha 
bytt om i ett ”eget” rum med TV och några tidningar och därifrån sedan kunnat gå till 
det preoperativa rummet. 
 
En annan aspekt av betydelsen av avskildhet tas upp av en informant då personalen 
frågar om hennes personnummer i närvaro av andra patienter i väntrummet, vilket hon 
upplever inte är helt acceptabelt. 
 
Ytterligare noterades vad viktigt det är med avskildhet även efter att operationen är 
genomförd. I väntrummet idag finns det kaffe att tillgå efter operationen dit patienten 
går från den postoperativa avdelningen på intensivvårdsavdelningen. Detta är något som 
informanterna tog upp och även om det är med glimten i ögat så är det något som de 
reagerade på då andra patienter drack kaffe som doftade så gott och åt sin macka. 
Förslagen informanterna gav var att kaffet och mackan kunde intas någon annanstans. 
 
Integriteten i det preoperativa rummet 
Upplevelser som handlade om vad som kunde göras annorlunda i det preoperativa 
rummet var inte så många. Det mesta handlade om att det skulle vara mer avskärmat 
även här och eventuellt någonting mer ljudisolerat runtomkring sängplatsen. 
 

”Då fick det vara lite mer avskärmat. Det är klart, du hör allting och jag 
hörde att han (en annan patient) somnade till och snarkade litegrann. 
Men jag hade i och för sig inte ont av det”. 

 
Små detaljer som kunde gjort det preoperativa rummet lite trevligare vore lite mer färg 
på väggarna och nyare tidningar. 
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ innehållsanalys har använts, enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2009, s. 159). De svårigheter som upplevdes under analysen var att datamaterialet inte 
fick hamna mellan två kategorier, men heller inte inrymmas i två kategorier. Detta 
beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2009, s. 163) som att det ibland är 
omöjligt att uppnå då människors upplevelser ibland kan vara så sammanflätade att de 
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kan passa in i flera kategorier. När detta problem uppstod placerades den menings-
bärande enheten under den kategori som ansågs vara bäst passande. Datamaterialet har 
initialt transkriberats och ytterligare en gång lyssnats igenom för att inte missa något vid 
transkriberingen. Materialet har vid upprepade tillfällen lästs igenom vilket gjort att 
författaren känt sig väl förtrogen med texten. Det kan dock inte uteslutas att resultatet 
blivit ett annat om andra använt sig av samma metod som beskrivits ovan. Då målet var 
att få insikt i patienters upplevelser av vårdmiljön och bemötandet preoperativt var det 
nödvändigt att använda en metod som fångade upp helheten i situationen. Dahlberg 
(1997, s. 76) menar att för att kunna få förståelse för den enskildes subjektiva 
upplevelse av fenomenet krävs det intervjuer som insamlingsmetod där informanterna 
själva får berätta om situationen. 
 
För att bli en bra intervjuare bör intervjuteknik tränas vilket sker allra bäst genom 
praktiskt intervjuer (Kvale, 2009, ss. 136-137). Det var lättare att intervjua de 
informanter som hade lite längre svar på inledningsfrågan och de följdfrågor som 
uppstod under intervjun. Intervjuerna med de som svarade mer kortfattat fick inte 
samma flöde, vilket ledde till att fler följdfrågor fick ställas för att få mer information. 
En risk med detta kan vara att frågorna blir ledande istället för öppna. Dock innehöll 
även de intervjuerna ett flertal meningsbärande enheter som var relaterade till studiens 
syfte. En annan svårighet med att intervjua kan vara att informanten istället svävar ut 
och talar om sådant som handlar om något helt annat. Detta fenomen hände under ett 
intervjutillfälle, som även beskrivits under rubriken dataanalys. Där talar informanten 
om händelser som inte hade med syftet att göra överhuvudtaget och därför valde 
författaren att inte transkribera detta stycke. Författaren tror inte att detta påverkat 
analysen då det inte uppfattades finnas någon koppling till ämnet (händelserna handlade 
om en semesterresa som informanten varit på för flera år sedan). Under intervjutillfället 
styrdes informanten åter in på det aktuella ämnet med hjälp av en följdfråga. 
 
Eftersom författaren till denna studie har intervjuat tidigare och kände sig bekväm vid 
första intervjutillfället upplevdes ingen skillnad i kvalité mellan de första intervjuerna 
och de sista då de upplevdes vara lika innehållsrika. Ett dilemma var att informanterna 
gärna svävade ut och inte besvarade syftet. Informanterna påmindes då om det aktuella 
ämnet som intervjun syftade till genom att åter bli styrda till utgångsfrågan eller en av 
följdfrågorna. En fördel att vara ensam intervjuare är att samma intervjuteknik används 
och inte skiljer sig åt som kunde varit ett problem om två personer intervjuat var för sig. 
Dessutom försattes informanten inte i ett underläge såsom kunde skett om det varit två 
personer som intervjuat. 
 
Både Thorne, Reimer Kirkham & MacDonald-Emes (1997, s. 171) och Rolfe (2006, s. 
309) skriver att det inte finns ett enhetligt kvalitativt synsätt på trovärdighet, därför får 
individuella bedömningar göras av varje studie istället för att ha förutbestämda kriterier. 
Vidare menar Lundman & Hällgren Graneheim (2009, s. 161) att trovärdighet bland 
annat handlar om författarens förförståelse och erfarenhet som sätter sin prägel på 
analysen. Flera tolkningar är därmed möjliga och kan vara giltiga även om de är olika. 
 
Studiens validitet kan diskuteras utifrån förförståelsen. Resultatet måste avspegla 
informanternas upplevelser och inte något som är påhittat från författaren utifrån egna 
antaganden om hur patienter upplever vårdmiljön och bemötandet preoperativt (Polit & 
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Beck, 2012, s. 585). En aspekt som spelar in är att en dag för hospitering utfördes på 
den aktuella operationsavdelningen. Detta medförde ett flertal reflektioner och som det 
visade sig, förutfattade meningar om patienternas upplevelser som inte riktigt stämde 
överens med resultatet. 
 
Slumpmässigt föll det sig så att fem kvinnor och fyra män intervjuades. Patienter som 
uppfyllde inklusionskriterierna valdes fortlöpande ut via operationsprogrammet. 
Åldrarna på informanterna varierade mellan 29 och 78 år. Metoden att skicka 
informationsbrev visade sig vara en bra metod då informanterna uttryckte att de kände 
sig förberedda när telefonsamtalet skedde och eventuellt kunnat förbereda sig på att 
tacka ja eller nej till att delta i studien. Ett annat sätt att gå tillväga hade kunnat vara att 
kontakta informanterna på operationsdagen, antingen personligen av författaren eller 
genom befintlig personal på operationsavdelningen. Således hade säkerligen bortfallet 
som blev med strukna patienter och sjukdomsfall som medförde att operationerna inte 
blev av minskat. Datainsamlingen hade därmed kunnat ske under en kortare period. 
 
I det fortlöpande urvalet av informanter från operationsprogrammet slumpade det sig så 
att en av informanterna fick vänta längre (cirka två eller två och en halv timma från 
ankomst till operationsavdelningen till operationsstart) medan övriga informanter satt 
ned kortare tid i väntrummet. Detta kan påverka resultatet på så sätt att de som väntade 
kortare tid inte hann reflektera så mycket på vårdmiljön och bemötandet från 
personalen, medan informanten som väntade längre även hade längre tid att reflektera. 
 
Intervjuerna skedde alltifrån en till två dagar efter ingreppet till flera veckor efteråt. 
Målsättningen var att intervjuerna skulle ske efter två dagar, men några av 
informanterna mådde så pass dåligt efter sitt ingrepp så att detta inte var möjligt. 
Möjligen kan detta påverka resultatet då de informanter som intervjuades en längre tid 
efteråt inte mindes detaljer på samma sätt som de som intervjuades någon eller några 
dagar efteråt. Det upplevdes som om informanterna tyckte det var positivt att få tala om 
sina upplevelser, både positiva och negativa. Intervjuer var en bra metod att använda då 
informanterna talade direkt utifrån sina upplevelser, tankar och känslor. Dock inte sagt 
att det inte kan uppstå fler innebörder av fenomenet vid vidare forskning med detta syfte 
om studien upprepas. 
 

Resultatdiskussion 
Bemötande 
Resultatet visade att de flesta av informanterna upplevde att de blev väl bemötta. En 
aspekt som framkommer är dock att personalen behöver bli bättre på att informera om 
eventuell väntetid och bekräfta patienten i väntrummet. Detta är framför allt viktigt för 
de informanter som behövde vänta längre och där operationsstart blev fördröjd av någon 
anledning. Väntetiden kan variera och ibland bli mycket lång eller mycket kort. 

I den föreliggande studien visar resultatet att vissa informanter påverkades mer än andra 
av väntan. Att bli bekräftad av vårdpersonalen som är närvarande bidrog till en positiv 
upplevelse preoperativt. Å andra sidan när informanten blev lämnad ensam fanns tid att 
tänka vilket upplevdes som negativt. En studie av Liu, Milne, Yun och Walsh (2015, s. 
856) visar att väntan blir lättare för patienter om de vet hur länge de behöver vänta. I 
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resultatet i den föreliggande studien beskriver en informant just detta, att hon upplever 
bristen på information. Hon upplevde att miljön i väntrummet var ödslig och att hon 
kände sig bortglömd och uttryckte att hon inte visste om hon var på rätt plats. Detta 
beskrivs i en litteraturstudie där fem artiklar ingått av Rodes, Miles och Pearson (2005, 
s. 185) att personalen ska ge information om varje steg i processen preoperativt, det vill 
säga vad som ska hända härnäst så patienten är medveten om detta och känner sig 
bekräftad och delaktig i planeringen. Patienten kan inte informeras för mycket i detta 
avseende och de sammanfattar fenomenet i en enda mening – ”Det är väntan som är 
problemet”. I en intervjustudie gjord i England där dagkirurgiska patienter intervjuats 
framkommer också att väntan inför en operation ibland kan bli överväldigande. Känslor 
som patienterna har är bland annat att de känner sig övergivna, ”jag bara satt där”, vilket 
skapar en känsla av förlorad kontroll (Gilmartin & Wright, 2008, s. 2422; Rodes, Miles 
& Pearson, 2005, s. 183) vilket även framkommer i resultatet i den föreliggande studien 
där en informant beskriver känslan av att vara övergiven.  Detta kan antas bero på att 
personalen inte ger någon information varför det blivit förseningar i 
operationsprogrammet eller tar någon notis om patienterna överhuvudtaget vilket 
bekräftas av studier gjorda av Gilmartin och Wright (2008, s. 2422) och Liu, Milne, 
Yun och Walsh (2015, s. 857). Å andra sidan visar den föreliggande studien på att när 
personalen är närvarande känner sig informanterna bekräftade, vilket kan förstås som en 
motsats till att känna sig övergiven. Att känna oro för att tappa kontrollen är också en 
upplevelse som framkommer i den föreliggande studien. Här fyller personalen en viktig 
funktion då de låter patienten berätta om sin oro vilket ingav trygghet. 

Oavsett om patienterna inte fått tillräcklig information och upplever en frustration över 
väntetiderna så är det viktigaste för patienten att vårdpersonalen bryr sig om hen (Liu et 
al., 2015, s. 858). I resultatet i den föreliggande studien beskriver informanterna överlag 
att de känner sig bekräftade. De beskriver detta genom att de känner ett förtroende för 
personalen, att personalen både ser och rör vid dem samt att personalen är närvarande. 
De upplevde även att fortlöpande information om vad som skulle hända hade en 
lugnande effekt och några av informanterna upplevde informationen som pedagogisk 
och tillräcklig. Det fanns dock upplevelser om att informationen var knapphändig vilket 
ledde till viss oro. Slutligen så kan de negativa aspekterna som kommer av bristen av 
information kanske undvikas. Freeman och Denham (2008, s. 392) menar att ge 
information om förväntad tidpunkt för start av operationen och eventuella problem som 
kan skapa förseningar i operationsprogrammet bör ges vid patientens ankomst till 
sjukhus för att undvika ovanstående upplevelser. 
 

Vårdmiljö 
De två domänerna, bemötande och vårdmiljö, går hand i hand och flätas samman, vilket 
framgår i resultatet av den föreliggande studien. Även om informanterna inte upplevde 
vårdmiljön som optimal vägde personalens bemötande upp helhetsupplevelsen av den 
preoperativa fasen. Informanterna beskriver personalen som tillmötesgående och 
omhändertagande. Detta framkommer även i en studie av Rowlands och Noble (2008, s. 
768) där patienter med avancerad cancer intervjuades om hur de upplevde vårdmiljöns 
effekt på deras välbefinnande. Fyra huvudkategorier framkom där en av kategorierna 
var personalens bemötande. Resultatet i Rowlands och Nobles studie visar att attityden, 
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kompetensen och viljan att finnas där för patienten är det som har betydelse och skapar 
atmosfären oavsett vad det är för design, möblering och utrustning i miljön. 

Informanterna i den föreliggande studien noterar att arbetsmiljön i vissa fall kan vara 
stressfylld. Enligt Larsson (2005, s. 201) har kravet på produktivitet inom olika 
vårdkontext inneburit att tempot på operationsavdelningarna ökat. Detta har i sin tur 
medfört att det vårdvetenskapliga perspektivet har fått stå åt sidan och inte har lika stor 
prioritet vid vårdhandling som tekniska och medicinska handlingar (Bull & FitzGerald, 
2006, s. 3). För många dagkirurgiska patienter är den preoperativa miljön främmande, 
de är osäkra på hur processen går till och de har många frågor, men upplever dessvärre 
att personalen verkar stressad och oåtkomlig (Freeman & Denham, 2008, s. 389). I den 
föreliggande studien upplever informanterna att personalen ”går om varandra” och 
ställer samma frågor. Vid något tillfälle avser till och med en läkare att lägga en 
bedövning som redan var lagd. Ibland var även personalen kortfattad och informanterna 
upplevde att det framför allt var läkaren som hade inte hade tid att svara på deras frågor. 
Även kroppsspråket hos personalen, ”att de var på språng”, kunde tolkas som att de var 
stressade och hade lite tid för varje patient.  

Informanterna i den föreliggande studien upplevde att de kände sig utlämnade efter att 
de bytt om till patientkläderna. En informant beskriver, i samstämmighet med 
Evardssons (2009, s. 7) resultat, att hon inte känner sig som sig själv med illasittande 
kläder, osminkad och torrt och frasigt hår som blivit så efter tvätt i bakteriedödande 
medel. En av få studier som handlar om patienters upplevelser av att bära patientkläder 
är en studie av Edvardsson (2009, ss. 7-8) som utförts på flera vårdavdelningar där 
patienter och sjuksköterskor fått berätta genom intervjuer om sina upplevelser av 
patientkläder. Det framkommer i Edvardssons studie både positiva och negativa 
aspekter av att bära patientkläder. Dels förväntar sig patienterna att de ska iklädas 
patientkläder vid vård på sjukhus och uppfattade detta som en symbol för omvårdnad 
och omtanke men även som befriande att slippa att oroa sig för att smutsa ner sina egna 
kläder. Dock upplevde ett flertal patienter i ovanstående studie att de kände sig mindre 
som en person och mer anonym i patientkläderna och att kläderna till och med utgjorde 
ett hot mot deras individualitet, personlighet och autonomi. I den föreliggande studien 
talade informanterna om vikten av tillgång till avskildhet, både i väntrummet och det 
preoperativa rummet. Att dessutom bli fråntagen sin personlighet och bli anonym i 
närvaro av andra människor kan tolkas som ett intrång mot integriteten. Att patienterna 
får behålla sina egna kläder på en operationsavdelning är naturligtvis inte möjligt, men 
det är av vikt att som anestesisjuksköterska vara medveten om att patientkläder kan 
skapa många både positiva och negativa känslor. Kanske kan de patienter som mår 
dåligt av att bära patientkläderna byta om sent i processen i nära anslutning till 
operationsstart? Detta är något som framgår i resultatet i Edvardssons (2009, s. 8) studie 
där vårdpersonalen kunde uppleva att de ibland lät patienterna klä sig i sina privata 
kläder för att öka deras känsla av trygghet, säkerhet och personligt ansvar då de 
uppfattade att kläderna kunde signalera passivitet och sjuklighet. 
 
  
En tanke kan vara att patienten erbjuds ett enkelrum efter att hen bytt om och då har 
valmöjlighet att vänta i avskildhet eller i det gemensamma väntrummet. I en kvalitativ 
studie av Rowlands och Noble (2008, s. 771) utförd på en palliativ avdelning där tolv 
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patienter intervjuades framkom det att det centrala är att patienten har en valmöjlighet i 
vilken miljö han eller hon vistas i. Där kan patienten själv välja vilket typ av rum han 
eller hon initialt vill ha och valet får lov att variera under vårdtiden. De flesta av de 
palliativa patienterna valde ett flerbäddsrum då de var pigga nog att kommunicera med 
andra patienter, medan de valde ett enkelrum om de mådde sämre. I enlighet med detta 
resonemang beskriver en informant i den föreliggande studien att hon skulle önskat att 
få mer avskildhet och fått byta om i ett eget rum där hon sedan kunnat vänta inför 
operationsstart. 
 
I den föreliggande studien framkommer att vårdrummets utformning spelar stor roll hur 
patienten upplever att integriteten bevaras.  Integritet är ett begrepp som ofta används 
för att understryka vikten av att vård i Sverige ska präglas av en humanistisk 
människosyn (Andersson, 2012, s. 378) och begreppet finns även med i Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) §2a:3 där det står skrivet; ”Hälso- och sjukvården skall 
bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet”. Att bevara 
integriteten är en utmaning för anestesisjuksköterskan i den befintliga vårdmiljön där 
det ofta inte finns enkelrum att tillgå. Informanterna i den föreliggande studien 
beskriver att de känner sig utlämnade när de bytt om till patientkläderna och åter får 
sitta ner i ett gemensamt väntrum. De önskade mer avskildhet, både i väntrummet och 
det preoperativa rummet. 

Utifrån detta är det viktigt att professionell vårdpersonal har vetskap om olika aspekter 
av integritet och att de behandlar patienten med värdighet och konfidentialitet (Widäng, 
Fridlund & Mårtensson, 2007, s. 540). Ibland så brister det i sekretessen kring uppgifter 
om en patient. Mycket handlar om den fysiska vårdmiljön med det gemensamma 
väntrummet och det preoperativa rummet där ett flertal patienter kan vistas samtidigt 
med endast skärmväggar emellan britsarna. I en kvalitativ studie där patienter 
intervjuats angående förväntningar för att bibehålla deras värdighet av Matiti och 
Trorey (2008, s. 2712) framkommer det teman där sekretess är ett av dem. Patienterna 
beskriver att det är små avstånd mellan sängarna på avdelningar vilket resulterar i 
bristande sekretess. Det förekommer att sjuksköterskor diskuterar sekretessbelagda 
uppgifter sig emellan, men i flera fall så förekommer denna information i direkt närhet 
till andra patienter, vilket oroar patienterna. En patient ger ett exempel på att 
konfidentiell information diskuterades vid sjuksköterskeexpeditionen, där patienten låg i 
sin sjukhussäng strax intill och kunde höra diskussionen (Matiti & Trorey, 2008, ss. 
2712-2713). I Widäng & Fridlunds (2003) och Aküz & Erdemirs (2013, s. 669) 
kvalitativa studier beskriver patienter att detta förekommer. Ett exempel kan vara att en 
patient som håller på att bli utskriven erhåller ett utskrivningssamtal av en sjuksköterska 
i matsalen där 5-6 andra patienter uppehåller sig (Widäng & Fridlund, 2003, s. 52). En 
informant i den föreliggande studien tar upp att personalen frågade om personnumret i 
närvaro av andra patienter i väntrummet, vilket hon upplevde inte var helt acceptabelt. 
Detta beskrivs i Akyüz & Erdemirs studie (2013, s. 669) att patienter får ta del av 
varandras personliga information på grund av den fysiska miljön speciellt när patienter 
delar rum, när andra människor är närvarande i rummet eller när det är täta besök till en 
patient av sjuksköterskor och/eller läkare och information ges som lätt kan höras av 
samtliga i rummet. Resultatet i Aküz och Erdemirs studie visar att de flesta av 
patienterna inte är tillfredsställda med hur deras sekretessbelagda uppgifter skyddas. Det 
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är alltså av vikt att information om en patient hålls på ett säkert ställe och att det är 
patienten som bestämmer över vem som ska ta del av informationen förutom 
vårdgivaren. 

Vid en öppen fråga om utformningen av det preoperativa rummet kunnat göras 
annorlunda så tog flertalet informanter i den föreliggande studien upp att de skulle vilja 
ha lite mer ljudisolerade väggar mellan sig och övriga väntande patienter, vilket kan 
tolkas som att de önskade mer avskildhet vilket i sin tur kan handla om en bevarad 
integritet. Dock reflekterade inte informanterna i den föreliggande studien över 
sekretessen och möjligheten att höra vad som sades i det preoperativa rummet. Detta 
kan bero på att informanterna noterade att personalen sänkte rösten vid samtal med de 
andra patienterna.  De var fullt upptagna med sig själva och hörde bara ett sorl. I en 
studie av Matiti & Trorey (2008, s. 2712) beskrivs motsatsen, det vill säga när 
personalen inte sänker rösten vid diskussion med patienten och särskilt i de fall då 
patienten har nedsatt hörsel så blir sekretessen lidande. I den föreliggande studien dras 
slutsatsen att personalen var medvetna om detta och jobbade på ett integritetsbevarande 
sätt. I den föreliggande studien beskrev informanterna att atmosfären i det preoperativa 
rummet var lugn och trivsam medan andra upplevde att det var mer rörelse i rummet. 
Något som var positivt var att det var just aktivitet i rummet vilket kunde upplevas som 
avstressande och att fokus kunde riktas mot något annat än sig själv. Dessutom 
medförde detta att informanterna kände sig lite mer avskärmade från vad som hände 
runtomkring de andra patienterna. 

Slutsats 
Studien kan vara av intresse för anestesisjuksköterskor då den beskriver patienters 
upplevelser i den preoperativa fasen av den perioperativa vårdprocessen. Det är viktigt 
att medvetandegöra de faktorer som påverkar patienterna avseende bemötandet av 
vårdpersonalen och vårdmiljön. Studien kan vara ett underlag för att förbättra 
anestesisjuksköterskans bemötande och då framför allt kunna motverka eller hantera de 
negativa upplevelser som patienterna beskriver samtidigt som det är viktigt att förstärka 
och fortsätta jobba på det sätt som uppskattas av patienterna och som inger trygghet och 
förtroende. Vårdmiljön är något som inte går att förändra för den enskilda 
anestesisjuksköterskan, men det är viktigt att då kunna anpassa sitt arbetssätt för att 
skapa en avskildhet och bevara patientens integritet med de medel som finns att tillgå. 
 
 

Kliniska implikationer 
Operationsavdelningen kommer framöver att genomgå en ombyggnation, därav kan 
materialet i denna uppsats komma till nytta. 
 
Förslag till tankar vid ombyggnation: 

• När patienten anländer få ett ”eget” rum där patienten kan vänta i lugn och ro 
inför sitt ingrepp innehållande TV, dagstidningar och nyare vecko-
/månadstidningar. Tillgång till musik. Rummet kan ha glasväggar åt något håll 
med draperier för så att patienten själv kan välja om det ska vara öppet eller 
fördraget. I detta rum, med anslutande toalett, byter patienten om och förbereds 
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enligt gällande rutiner. I detta rum får patienten all information av 
vårdpersonalen, vilket medför att informationen förblir konfidentiell. 

• Trots att patienten tilldelas ett rum även kunna ha möjlighet att sitta ned utanför 
i ett gemensamt väntrum med trevliga, sköna fåtöljer och gröna växter.  

• Att det postoperativt finns en gemensam yta separerad från väntrum och 
preoperativa rum där det finns någon soffa, stolar och bord där patienter som är 
klara med sitt ingrepp kan fika innan hemgång. 

 
Förslag till vårdpersonalen i nuvarande lokaler: 

• Tänka på att bekräfta patienten som sitter i väntrummet och ofta informera om 
det som finns att informera om för tillfället angående aktuell väntetid. 

• Vara noga med patientens integritet och i möjligaste mån informera patienten 
preoperativt i ett angränsande rum till väntrummet. 

• Följa patienten direkt till det postoperativa rummet efter patienten bytt om till 
patientkläder då det i resultatet framom att informanterna kände sig utlämnade 
efter ombyte till patientkläder. 
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BILAGOR 

Bilaga I 

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Jag är en sjuksköterska som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesi på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning ingår ett 
examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka 
patienters upplevelser av bemötandet och vårdmiljön under den preoperativa fasen. Jag 
vill undersöka patienters upplevelser på grund av att utröna om det finns 
förbättringsområden avseende den fysiska miljön och/eller bemötandet av 
anestesisjuksköterskan och övrig personal. En kvalitativ metod kommer att användas 
som utgår från ett patientperspektiv. Åtta patienter som genomgått elektiv kirurgi med 
hemgång samma dag som ingreppet skett planeras att intervjuas.  
 
Urval av informanter till studien kommer att ske genom operationsprogrammet. De 
utvalda informanterna informeras initialt via brev där examensarbetets syfte och 
intervjuernas genomförande beskrivs. Informanten informeras också i brevet om att 
deltagandet är frivilligt och att det när som helst kan avbrytas. Några dagar efter att 
brevet skickats kommer informanten att kontaktas via telefon där tid och plats för 
intervjun bestäms, enligt informantens önskemål. Intervjuerna planeras att genomföras 
under v. 47-48 2015. Skriftligt samtycke kommer att inhämtas under intervjutillfället. 
Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut ordagrant. Materialet kommer att 
avidentifieras och förstöras efter att examensarbetet är färdigställt. 
 
Jag handleds i examensarbetet av: 
 
Thomas Eriksson (Universitetslektor) 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
Högskolan i Borås  
E-post: thomas.eriksson@hb.se 
Tfn. 033-435 47 82  
  
Med vänliga hälsningar 
 
 

  

___________________________    
 
Linda Persson 
E-post: xxxxx 
Tfn: xxx-xxx xx xx   

 

mailto:thomas.eriksson@hb.se
mailto:S090296@student.se
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Bilaga II 

 
Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 
 
Hej!  
Jag är en sjuksköterska som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesi (narkos) vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 
ingår ett examensarbete på avancerad nivå som resulterar i en så kallad 
magisterexamen. Resultaten av dessa studier är till hjälp för att förbättra kvalitén inom 
anestesiverksamheten. För studier inom ramen för vetenskapliga arbeten på 
högskolenivå krävs inget godkännande från den forskningsetiska kommittén. 
 
Jag fått lov att kontakta Dig med en förfrågan om deltagande i denna intervjustudie av 
verksamhetschefen för anestesikliniken. Syftet med examensarbetet är att undersöka 
patienters upplevelser preoperativt, det vill säga patientens upplevelser på 
operationsdagen innan operationen påbörjas. Genom att få ta del av Dina erfarenheter 
kan detta förhoppningsvis leda till att vi, som anestesisjuksköterskor, blir ännu bättre på 
att vårda och bemöta patienter i den preoperativa miljön. Några dagar efter att Du fått 
detta brev kommer jag att ta kontakt med Dig per telefon och berätta mer om studien 
och förhoppningsvis komma överens om en tid då en intervju kan ske. Det är Du som 
informant som bestämmer tid och plats för intervjun, men önskvärt är att den sker inom 
de närmsta två dagarna efter Din operation. Intervjun kommer att spelas in och tar cirka 
30 minuter. Därefter kommer intervjun att skrivas ut ordagrant. Texten och persondata 
kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att inga obehöriga kommer att läsa 
intervjun och att Du inte kommer att registreras i någon databas. Det kommer heller 
inte vara möjligt att koppla ihop någon specifik person med innehållet i det färdiga 
examensarbetet. 
 
Jag vill poängtera att Ditt deltagande är helt frivilligt och att Du när som helst kan 
avbryta din medverkan utan förklaring. 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Persson 
E-post: xxxxx 
Tfn: xxx-xxx xx xx 
   
Examensarbetet handleds av: 
Thomas Eriksson (Universitetslektor) 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 
E-post: thomas.eriksson@hb.se 
Tfn: 033-435 47 82 

mailto:thomas.eriksson@hb.se
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Bilaga III 

 
 
 

Samtycke till studien: 
Att beskriva patienters upplevelser preoperativt 
 
 
Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien och dess genomförande. 
Jag har fått information om vilka som får tillgång till materialet, att det kommer att 
behandlas konfidentiellt samt att det kommer att förstöras efter att studien är 
genomförd. Jag har fått information om att min medverkan är frivillig och att jag när 
som helst kan avbryta vårt samarbete utan förklaring till varför. 
 
Härmed samtycker jag till att delta i denna studie: 
  
  
___________________________________ 
  
 
 
___________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga IV 
 

Tiden mellan ankomst och operationsstart 
Detta är ett exempel på hur det kan gå till under den preoperativa fasen från det att 
patienten anländer till operationsavdelningen och fram till att patienten visas in i 
operationssalen. 
 
Patienten som det handlar om fick en ankelfraktur för nästan ett år sedan. Nu ska de 
plattor och skruvar som finns i foten tas bort. Detta blir patientens andra operation om 
det bortses från ett ingrepp 1966 och då patienten var sövd. 
 
Kl. 10.00. Patienten anländer cirka en timma innan planerad operationsstart och 
hänvisas att sitta ner i väntrummet där ID-märkning sker. Ansvaret för väntrummet har 
två stycken undersköterskor med delegation för ID-märkning. Undersköterskan frågar 
efter patientens legitimation, om patienten har ätit/druckit något på morgonen samt om 
patienten har duschat. Därefter tas patientens journal fram där operationsplaneringen 
finns och ska vara ifylld av narkosläkare. 
 
Patienten kommer hemifrån och har fått instruktioner om att duscha med 
bakteriedödande medel kvällen före operation samt operationsdagens morgon. Patienten 
har också fått instruktioner om att inte äta fast föda efter midnatt samt enbart dricka 
klara drycker på operationsdagens morgon senast två timmar innan planerad 
operationsstart. 
 
Personalen ringer efter ortopeden som ska utföra ingreppet. Patienten får förflytta sig in 
i ett rum bredvid väntrummet. Ortopeden samtalar med patienten och märker ut 
operationsstället. Patienten är mycket orolig inför ingreppet och vill absolut inte bli 
sövd (på operationsjournalen står att det är planerat att söva patienten på larynxmask). 
Patienten sätter sig åter i väntrummet. Personalen kontaktar narkosläkaren (som inte 
brukar träffa patienten innan operationsstart (åtminstone inte vid väntrummet), men i 
detta fall då patienten är orolig och har frågor inför sövning så får patienten träffa 
narkosläkaren. 
 
Patienten blir hänvisad till ett omklädningsrum och byter om till patientskjorta med en 
patientrock utanpå. 
 
Strax därpå kommer narkosläkaren och patienten får ånyo förflytta sig in i rummet 
bredvid väntrummet. Patienten är rädd inför att sövas på grund av att hon är rädd att inte 
vakna upp från narkosen. Hon är inte medveten om att generell anestesi är planerat. Hon 
får ytterligare alternativ av narkosläkaren; dels spinalanestesi och dels blockad i 
knävecket. Relativt snabbt bestämmer sig patienten för att ändå sövas då hon även är 
rädd för smärta under ingreppet. Genom generell anestesi så kommer ju patienten inte 
att känna någon som helst smärta under ingreppet. Efter samtalet upplevs patienten som 
mycket lugnare. 
 
Patienten slår sig ytterligare en gång ner i soffan i väntrummet. 
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Kl. 11.30. Patienten förflyttas nu till det preoperativa förberedelserummet. I det 
preoperativa förberedelserummet jobbar en anestesisjuksköterska. 
 
Patienten blir välkomnad av sjuksköterskan som jobbar i det preoperativa 
förberedelserummet. Sjuksköterskan frågar patienten när hon ätit/druckit något senast, 
om hon duschat, kissat med mera. Sjuksköterskan kontrollerar ID och att rätt fot är 
märkt med tusch av ortopeden. 
 
Kl. 11.40. Patienten får premedicinering i form av smärtstillande och antiemetika per os 
(2 st Alvedon á 665 mg, 1 st Ocykontin á 10 mg samt 1 st Postafen á 25 mg). Patienten 
får en PVK och en infusion sätts. 
 
Kl. 13.35. Ansvarig narkossjuksköterska presenterar sig för patienten och ställer 
ytterligare frågor och undrar om patienten har några frågor. 
 
Kl. 13.50. Patienten går från britsen in till operationssalen för att få påbörja sin 
operation. 
 
 
 


	Sammanfattning
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	INLEDNING
	BAKGRUND
	Den perioperativa vårdprocessen
	Den preoperativa fasen
	Vårdrummet
	Preoperativ oro
	Trygghet

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Ansats
	Urval
	Datainsamling
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	RESULTAT
	Professionalism hos personalen
	Noggrannhet i samtalet
	Den mänskliga faktorn har betydelse
	Att överlämna sig i personalens händer

	Känna förtroende för personalen
	Att få uttrycka sin oro
	Personalens sätt att vara
	Att våga fråga
	Betydelsen av information

	Att bli bekräftad
	Att inte bli lämnad ensam
	Bekräftelse genom beröring
	Personalen är närvarande

	Den fysiska miljön
	Väntrummets exteriör
	Det preoperativa rummets utformning

	Den upplevda atmosfären
	Väntrummets upplevda klimat
	Personalens inverkan i det preoperativa rummet

	En annan utformning av vårdmiljön
	Att skapa bekväm miljö i väntrummet
	Integriteten i det preoperativa rummet


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Bemötande
	Vårdmiljö

	Slutsats
	Kliniska implikationer

	REFERENSER
	BILAGOR
	Bilaga I
	Verksamhetschefs godkännande av datainsamling

	Bilaga II
	Förfrågan om deltagande i en intervjustudie

	Bilaga III
	Samtycke till studien:
	Att beskriva patienters upplevelser preoperativt

	Bilaga IV
	Tiden mellan ankomst och operationsstart



