
Student 

Ht 2016 

Examensarbete, 15 hp 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård, 60 hp 
Handledare: Monica Jonsson, Institutionen för omvårdnad 

 

 

Operationssjuksköterskors användning 
av intraoperativ kommunikation med 
patienter 

- en observationsstudie 

Helén Lestander 
Malin Wahlström



 

Operationssjuksköterskors användning av intraoperativ kommunikation 

med patienter 

- en observationsstudie 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Aktuell forskning visar hur användning av intraoperativ kommunikation kan 

medföra positiva effekter för både patienter och operationssjuksköterskor. Dock saknas 

forskning om hur användningen ser ut i praxis. 

Syfte: Syftet med denna studie var att med stöd i yrkets kompetensbeskrivning observera hur 

operationssjuksköterskor använder sig av intraoperativ kommunikation med patienter i det 

kliniska arbetet samt orsaker till att kommunikation eventuellt inte används. 

Metod: Studien utfördes som en kvalitativ, etnografisk observationsstudie. 20 observationer 

av operationssjuksköterskor på ett sjukhus i norra Sverige genomfördes och materialet 

analyserades genom innehållsanalys. 

Resultat: Analysen av materialet utmynnande i tre kategorier: Att kommunicera, Att ge 

personcentrerad vård samt Att påverkas av arbetsmiljön, och åtta underkategorier: Att ge 

information, Att föra en intraoperativ dialog, Att bygga en tillfällig relation, Att identifiera 

omvårdnadsbehov, Att vara engagerad, Att vara frånvarande, Att ha andra arbetsuppgifter 

och Att påverkas av tid. 

Slutsats: Resultatet av denna studie tyder på att intraoperativ kommunikation knappt används 

i klinisk verksamhet idag och att operationssjuksköterskor av olika anledningar oftast backar 

undan och låter andra teammedlemmar ansvara för det nära omvårdnadsarbetet. 

 

Nyckelord: Operationssjuksköterska, intraoperativ kommunikation, perioperativ omvårdnad, 

personcentrerad vård   



 

Operating theatre nurses’ use of intraoperative communication with 

patients 

- an observational study 

 

Abstract 

Background: Current research shows how the use of intraoperative communication can lead 

to positive effects for both patients and operating theatre nurses. However, research is missing 

regarding the use in practice.  

Aim: The aim of this study was to observe, with the support of the competence description of 

the profession, how operating theatre nurses use intraoperative communication with patients 

in their clinical work, and reasons why communication possibly is not used.  

Method: The study was performed as a qualitative, ethnographic, observational study. 20 

observations of operating theatre nurses at a hospital in northern Sweden were made, and the 

material was analyzed through content analysis. 

Findings: The analysis of the material led to three categories: To communicate, To perform 

person-centered care and To be influenced by the working environment, and eight sub-

categories: To provide information, To conduct an intraoperative dialogue, To build a 

temporary relationship, To identify caring needs, To be committed, To be absent, To have 

other duties and To be affected by time 

Conclusion: The findings of this study indicate that intraoperative communication is rarely 

used in clinical work today, and that operating theatre nurses, for different reasons, usually 

take a step back and let the other team members take responsibility for the intraoperative 

nursing. 

 

Keywords: Operating theatre nurse, intraoperative communication, perioperative nursing, 

person-centered care 
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1. Bakgrund 

1.1 Historik 

Operationsjuksköterska anses av många vara ett yrke som enbart är medicinskt och tekniskt 

fokuserat, där operationssjuksköterskan bara är aktiv under själva operationen (Blomberg, 

Bisholt, Nilson & Lindwall, 2014). Sedan sjuksköterskeutbildningens begynnelse har 

specialisering mot operationssjukvård ständigt varit en del av utbildningen, eller fungerat som 

en fristående del (RFOP & SSF, 2011). Det var på slutet av 1800-talet som omvårdnaden på 

operationssalen blev uppmärksammad, och blev den första identifierade specialiseringen inom 

sjuksköterskeyrket. Den tidigaste dokumentationen rörande att sjuksköterskor arbetade under 

den intraoperativa fasen finns i USA från år 1873, men redan under Krimkriget lade Florence 

Nightingale grunden för perioperativt arbete med syftet att förebygga död relaterat till 

infektioner, genom att betona vikten av rent vatten samt bra ventilation i det rum som 

patienten vistades (Blomberg et al., 2014). Nightingale grundade även idén att det är 

sjuksköterskor som har bäst kunskap och förståelse för aseptik och sterilisering av instrument 

(Nelson, 2007). Mot slutet av 1800-talet ökade också de medicinska kunskaperna vilket ledde 

till en större insikt om vikten av att arbeta preventivt mot infektioner, och 

operationssjuksköterskor ansågs vara bäst lämpade att ta ansvaret för hygienen på 

operationsrummet (Blomberg et al., 2014). På den tiden var de huvudsakliga uppgifterna att 

förebygga infektion, förbereda utrustning, assistera operatören samt säkerställa patientens 

vård under operationen (Nelson, 2007). Dessa uppgifter var även de främsta under första 

världskriget men uppgifterna utvecklades under andra världskriget till att även instrumentera. 

Då innebar den intraoperativa perioden enbart tiden under själva operationen, medan det idag 

omfattar tiden från att patienten ankommer till operationsavdelningen, tills då patienten 

överförs till den postoperativa avdelningen. Sedan dess har även arbetsuppgifterna inne på 

operationssalen utökats och man pratar nu om perioperativ vård, vilket innefattar pre-, intra- 

och postoperativ vård (AORN, 2005). 

 

1.2 Kompetensbeskrivning och den perioperativa originalmodellen 

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård bygger på 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor från 2005. Syftet med 

kompetensbeskrivningen är att den ska ge en säkrare och tryggare vård för patienterna, lyfta 
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fram operationssjuksköterskors kunskap, göra operationssjuksköterskors ansvar för 

omvårdnadsutveckling synlig samt vara ett stöd för att säkerställa att rätt kompetens finns för 

att kunna utföra en säker vård (RFOP & SSF, 2011). Kompetensbeskrivningen utgår ifrån den 

perioperativa originalmodellen, som utarbetades av Tollerud et al. (1985) genom att bygga 

vidare på omvårdnadsprocessen. I den perioperativa originalmodellen beskrivs omvårdnaden 

utifrån tre faser; den preoperativa fasen, då operationssjuksköterskan gör en datainsamling 

och omvårdnadsplanering, den intraoperativa fasen, då de planerade åtgärderna genomförs, 

samt den postoperativa fasen då de utförda insatserna utvärderas. Stor vikt läggs vid att arbeta 

evidensbaserat och att operationssjuksköterskan ser sitt arbete som ett livslångt lärande. Enligt 

den perioperativa originalmodellen ska hela den perioperativa omvårdnaden baseras på en 

kontinuerlig personcentrering kring patienten, operationssjuksköterskan ska under alla faser 

ansvara för att se hela människan och utgå från ett etiskt förhållningssätt med målet att varje 

patient ska erhålla så hög nivå av hälsa som är möjligt (RFOP & SSF, 2011; Tollerud et al., 

1985). I operationssjuksköterskans ansvarsområden ingår att kommunicera, informera och 

undervisa patienter och närstående, samt ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

delaktighet. Tillsammans med hela operationsteamet har operationssjuksköterskan som 

uppgift att bevara patientens värdighet, autonomi och integritet (RFOP & SSF, 2011).  

 

1.3 Etik 

Etiska principer för vård och medicin grundar sig på en modell av författarna Beauchamps 

och Childress, och består av: 

 Autonomipricipen; vilken innebär att alla människor har rätt att själva bestämma över 

sina egna liv. 

 Göra-gott-principen; vilken innebär en skyldighet att förebygga och minska skada 

samt främja det goda. 

 Icke-skada-principen; vilken innebär skyldighet att inte skada andra. 

 Rättviseprincipen; vilken innebär en skyldighet att behandla alla människor på lika 

villkor (Soril, Clement & Noseworthy, 2016). 

Svensk sjuksköterskeförening har översatt ICN:s reviderade etiska kod och anpassat den efter 

svensk sjukvård (ICN, 2014). Enligt denna kod har sjuksköterskor ett ansvar att se till att 

vården sker i överensstämmelse med patientens säkerhet, värdighet och rättigheter, samt att 

uppvisa professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 
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integritet gentemot patienten. All den omvårdnad som ges ska ha ett etiskt sammanhang och 

sjuksköterskorna har ansvar för att alla utförda bedömningar och beslut är moraliskt korrekta 

(ICN, 2014). 

På högteknologiska sjukhusavdelningar så som operationssalar inhämtas kontinuerligt stora 

mängder essentiell information angående patienten från den medicinsktekniska utrustningen. I 

arbetet under en operation upplevs ofta operationssjuksköterskans uppmärksamhet enbart 

ligga på instrumenten, samt att hen står vid en osynlig patient dold i sterila lakan där det enda 

som syns är operationssåret. Det är dock viktigt att samtidigt kunna se patienten som en 

individ, och att kunna balansera mellan den information teknologin ger och den information 

angående upplevelsen som endast patienten kan berätta om. Risken är annars att 

operationspersonalens fokus flyttas från patienten till den medicinska utrustningen, vilket kan 

leda till en dehumanisering av vården (Kelvered, Öhlén & Gustafsson, 2012; Koksvik, 2015). 

Perioperativ omvårdnad ska stå stadigt på en bas bestående av omvårdnad och ett etiskt 

förhållningssätt. Sjuksköterskors beteende och vanor har en effekt på patientens upplevelse av 

välbefinnande, om de endast ser patienten som ett objekt eller en diagnos medför det att 

patientens värdighet inte respekteras. Att objektifiera patienten gör att en oetisk vana skapas 

och patienten utsätts för onödigt lidande, men att bygga en tillfällig vänskap med patienten är 

resultatet av en ömsesidig välvilja, och etiska vanor kan istället skapas (Lindwall & von Post, 

2008). Värdighet bevaras under den perioperativa perioden genom att man ser hela 

människan, tar hand om och skyddar patienten (Blomberg et al. 2014).   

 

1.4 Kommunikation 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan enligt Lum, Dowedoff och Englander 

(2016) definieras på flera sätt. Det kan betyda det enbart verbala utbytandet av information, 

men också icke-verbala, flerdimensionella aspekter så som kroppsspråk, röstläge, 

ögonkontakt och öppenhet. Att lyssna aktivt och att använda sig av fysisk kontakt, till 

exempel att hålla patientens hand om hen har ont, beskrivs som olika sätt att agera stödjande 

och bygga en vårdande relation. Vikten av icke-verbala aspekter inom kommunikation, och 

för att skapa en kontakt och samhörighet med patienten, betonas även i en djupgående analys 

av kommunikationens värde inom vården av Fredriksson (1999). För att få så mycket 

information som möjligt från patienten om dennes tillstånd behövs, genom god 

kommunikationsförmåga, skapas förtroende för sjuksköterskan samt en vilja att samarbeta 
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och dela med sig av sin upplevelse. Utan förmågan till kommunikation med patienten kan inte 

heller god omvårdnad utföras, då sjuksköterskan inte har någon möjlighet att göra en 

omvårdnadsplan, diagnostisera behov eller ens bekräfta om patienten är informerad om, har 

förstått och har gått med på vården som ges. Författarna menar också att högre 

kommunikativa färdigheter krävs i vissa unika miljöer, exempelvis inom akutvård och 

operationssjukvård (Fredriksson, 1999; Härgestam, Hultin, Brulin & Jacobsson, 2016; Lum et 

al., 2016). 

 

1.5 Aktuell forskning 

Forskning har visat hur viktigt det är för omvårdnadspersonalen på operationssalen att finnas 

där för patienten genom den stressande situation ett kirurgiskt ingrepp kan innebära, för att 

undvika onödig oro och ångest. Alla patienter är olika och har olika behov för att hantera 

okända situationer, och det är viktigt att som omvårdnadsansvarig göra sitt bästa för att se och 

relatera till varje individ man möter på operationsavdelningen. Operationspersonal som är van 

vid miljön, ljuden och intrycken på operationssalen får inte glömma bort vilken ovanlig och 

skrämmande miljö det kan vara för patienten. I enlighet med god etik och patientcentrerad 

omvårdnad bör operationssjuksköterskan visa hänsyn och förståelse för det komplexa 

förhållandet där den som står vid sidan om kan se och analysera situationen, medan det enbart 

är patienten som faktiskt upplever den (Karlsson, Ekebergh, Mauléon & Österberg, 2012).  

 

Den största delen av den perioperativa omvårdnaden sker utan patientens vetskap, som den 

preoperativa insamlingen av information och planeringen enligt omvårdnadsprocessen, den 

ständiga övervakning och det ansvar operationssjuksköterskan har över den sövda patienten 

under operationstiden, samt förebyggandet av postoperativa komplikationer, som patienten 

kanske aldrig förnimmer när eller hur det sker (Kelvered,et al. 2012). Vad patienter däremot 

har möjlighet att uppfatta, och även delta i, när det gäller den perioperativa omvårdnaden är 

den perioperativa dialogen. Lindwall och von Post (2009) beskriver den perioperativa 

dialogen som ett verktyg framtaget för att främja kontinuitet, bevara integritet, minska lidande 

och möjliggöra en säkrare omvårdnad genom att involvera patienter mer i den perioperativa 

omvårdnaden. I den perioperativa dialogen ingår att operationssjuksköterskan möter och 

samtalar med patienten preoperativt för att skapa en relation och ta reda på nödvändig 

information som kan behövas inför ingreppet. När sedan patienten och 
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operationssjuksköterskan möts intraoperativt tycks det faktum att de känner igen varandra 

kunna bidra till ökat välbefinnande och lugn för patienten. Efter operationen har 

operationssjuksköterskan också ett postoperativt samtal med patienten där de utvärderar hur 

det har gått. Ett flertal studier gjorda under de senaste åren har kunnat peka på många positiva 

aspekter perioperativ dialog för med sig, för patienter såväl som för operationssjuksköterskor. 

Patienter vittnar om en betryggande upplevelse av att känna sig uppmärksammad, lyssnad på 

och betraktad som en viktig resurs angående sin egen omvårdnad, vilket främjar en 

personcentrerad omvårdnad. Samtidigt kan operationssjuksköterskor berätta om en ökad 

känsla av ansvar för att ta hand om patienten när en relation fått tid att skapas, minskad 

anonymitet mellan patient och vårdare och en stark vilja att “hålla sitt ord” och finnas där för 

patienten hela vägen (Blomberg et al., 2014; Lindwall & von Post, 2009; Rudolfsson, 

Hallberg, et al., 2003; Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003).  

 

I dagens läge ser det emellertid ut så att, trots flera försök att införa perioperativ dialog 

internationellt, utför operationssjuksköterskor på de allra flesta sjukhus enbart omvårdnad 

intraoperativt (Blomberg et al., 2014). Enbart intraoperativ omvårdnad ger ett betydligt 

mindre fönster för dialog, dock bör inte vikten av intraoperativ kommunikation bortses ifrån. 

Deltagarna i studien av Rudolfsson, Hallberg, et al. (2003) uttryckte bland annat hur 

operationssjuksköterskan genom att förklara sin roll och sitt ansvar för patienten under 

operationen kunde inge trygghet och lugn. Att kommunicera vad som hänt och vad som 

kommer att hända på operationssalen exemplifieras som ett bra verktyg för att visa patienten 

att man har tid för honom/henne. Att inte kunna se operationssjuksköterskan, eller någon 

annan av operationspersonalen, riskerar enligt Karlsson et al. (2012) att förhindra spontan 

kommunikation och minska känslan av trygghet för patienten. Därför bör operationsteamet, 

för att god vård ska kunna erbjudas på ett optimalt, personcentrerat sätt, alltid prioritera att en 

person finns i närheten av patienten för honom/henne att kunna ställa frågor eller uttrycka 

obehag till på ett enkelt sätt, utan att behöva påkalla uppmärksamhet för att göra sig hörd. 

 

Klart är att intraoperativ kommunikation är ett viktigt och användbart verktyg, dock anser 

forskarna att det i dagens forskningsläge saknas underlag angående om och hur 

operationssjuksköterskor faktiskt implementerar denna kunskap och använder sig av 

intraoperativ dialog för att skapa en relation med patienten, och har för avsikt att undersöka 

detta. Enligt Härgestam et al. (2016) kan färdigheter inom kommunikation inte tas för givet, 

utan behöver tränas och praktiseras kontinuerligt precis som tekniska färdigheter för att kunna 
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erbjuda säker vård för patienterna. Forskarna tror att resultatet av studien kommer att kunna 

ge en inledande uppfattning om huruvida teori och evidensbaserad vård omsätts i praktiken 

vid klinisk verksamhet. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att med stöd i yrkets kompetensbeskrivning observera hur 

operationssjuksköterskor använder sig av intraoperativ kommunikation med patienter i det 

kliniska arbetet, samt orsaker till att kommunikation eventuellt inte används. 

 

3. Metod 

3.1 Studiedesign 

För att bäst kunna besvara syftet valde forskarna att göra en kvalitativ studie med etnografisk 

metod. Kvalitativ forskning ämnar att ge en förståelse för helheten med hjälp av en induktiv 

ansats, och är särskilt användbar i studier som tittar på fenomen eller situationer där lite är 

utforskat sedan tidigare (Pollit & Beck, 2012; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Ordet etnografi härstammar från grekiskans ethos, vilket betyder grupp av människor, 

samt grafi, som betyder beskrivning. Med etnografisk forskning menas att fokus ligger på 

tolkning och beskrivning av handlingar och händelser inom kulturella grupper. Dessa grupper 

kan bestå av individer som talar samma språk, har liknande värderingar samt delar kunskap - 

till exempel sjuksköterskor på en vårdavdelning. Kulturen består av vad dessa grupper gör, 

vilka redskap de använder, deras värderingar och regler (Carlsson, 2012). Observationer eller 

intervjuer är de vanligaste tillvägagångssätten för att inhämta information inom etnografisk 

forskning (Pollit & Beck, 2012; Willman et al., 2016). Forskarna valde att göra observationer 

då syftet med studien är att få en inledande uppfattning om hur fenomenet ser ut i klinisk 

verksamhet. Etnografisk metod tillämpades under observationerna, medan det insamlade, 

nedskrivna materialet bearbetades med hjälp av innehållsanalys, vilket beskrivs mer ingående 

under rubriken Dataanalys. Studien är utformad enligt anvisningar från tidskriften Applied 

Nursing Research. 
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3.2 Studiepopulation och urval  

Forskarna skickade ett brev till verksamhetschefen för berörda avdelningar, där studiens syfte 

och metod förklarades (se bilaga 2), och först efter att godkännande erhållits påbörjades 

observationerna. Inklusionskriterier för observation var operationssjuksköterskor på tre 

operationsavdelningar på ett sjukhus i norra Sverige som medverkade vid ingrepp på vuxna 

patienter över 18 år under generell anestesi. Exlusionskriterier var operationssjuksköterskor 

under inskolning som därmed gick dubbelt med någon annan. Urvalet skedde initialt 

slumpmässigt, sedan gjordes i slutet av observationsperioden vissa medvetna val med syftet 

att undvika upprepade observationer av samma personer. Detta för att i enlighet med 

etnografisk forskningsmetod få en så bred studiepopulation som möjligt vid en inledande 

observationsstudie (Polit & Beck, 2012). Totalt inkluderades tjugo stycken 

operationssjuksköterskor, varav sjutton kvinnor och tre män, vilka var mellan 29 och 66 år, 

samt hade yrkeserfarenhet som operationssjuksköterskor mellan 9 månader och 42 år.  

 

3.3 Datainsamling  

Datainsamling skedde genom observationer av den intraoperativa kommunikationen mellan 

operationssjuksköterska och patient enligt ett förkonstruerat protokoll. Då inget tidigare 

validerat observationsprotokoll som motsvarade frågeställningen fanns att tillgå utformade 

forskarna ett utifrån kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor (RFOP & SSF, 

2011). (Se bilaga 1). Provobservationer utfördes för att bedöma om protokollet var 

funktionellt och för att forskarna skulle känna sig bekväma med materialet. Efter 

provobservationerna gjordes endast några mindre justeringar för att tydliggöra 

frågeställningarna, i övrigt upplevdes protokollet tillfredsställande. 

 

Innan varje observation startade blev berörd operationssjuksköterska tillfrågad om hen ville 

medverka i studien, med möjlighet att tacka nej samt att när som helst kunna avbryta 

observationen. Forskarna valde att inte informera operationssjuksköterskorna om vad som 

observerades för att undvika påverkan på resultatet. Observationerna pågick från det att 

patienten kom till operationsavdelningen fram till dess att patienten sövdes. Protokollet och 

frågeställningarna var öppet utformade, så att tolkning av handlingar och händelser i rummet 

enligt etnografisk forskningsmetod fortlöpande kunde antecknas av forskarna under 

observationernas gång. Att forskarna hade en förförståelse av operationssjuksköterskors 

arbetsuppgifter var fördelaktigt för att bättre kunna förstå och analysera innebörden av 
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beteenden inom den aktuella kontexten (Carlsson, 2012). Forskarna utförde observationerna 

var för sig, och anteckningar fördes i löpande text under tiden. Urvalsstorlek i kvalitativa 

studier baseras enligt Polit & Beck (2012) framförallt på vad som krävs för att behovet av 

information ska bli mött, och kan variera mycket beroende på frågeställning och 

datainsamlingsmetod. Forskarna utförde därför observationer till och med att resultaten 

började upplevas repetitiva och tillräcklig datamättnad ansågs ha uppnåtts. Sammanlagt 

genomfördes 21 observationer under en tidsperiod på 5 veckor. En av observationerna 

exkluderades i efterhand då observatören ej kunde närvara vid en del av 

operationssjuksköterskans och patientens möte.  

 

3.4 Dataanalys  

Efter att observationerna gjorts transkriberades materialet och delades in under de rubriker 

som frågeställningarna i observationsprotokollet baserades på (se bilaga 1). Detta gjordes var 

för sig för att ge båda forskarna möjlighet att läsa in sig på allt material ordentligt. Det 

material som insamlats under observationerna bearbetades enligt kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats.  

 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som ofta används inom omvårdnadsforskning, och 

innebär att forskarna bryter ner insamlad data genom att med hjälp av kodning försöka 

identifiera teman som står ut i texten. Baserat på den röda tråden i dessa teman tas sedan 

kategorier och underkategorier fram för att beskriva det fenomen som studerats (Elo & 

Kyngäs, 2007; Polit & Beck, 2012). Induktiv ansats till kvalitativ forskning anses vara den 

mest lämpade när det sedan tidigare finns lite eller ingen forskning inom området som 

studeras. Genom induktiv ansats utgår analysen från den data man insamlat, istället för att 

utgå från en redan färdig teori. Texten eller datan undersöks förutsättningslöst, och analysen 

rör sig från det specifika till det generella, eftersom syftet är att försöka sammanställa de 

specifika observationerna till mer generellt tillämplig information (Elo & Kyngäs, 2007).  

 

Utifrån materialet som sammanställts analyserade forskarna, med syftets frågeställning som 

utgångspunkt, tillsammans fram gemensamma nämnare i materialet som kunde sorteras in i 

nio nya underkategorier. Utifrån underkategorierna kunde tre stycken kategorier urskiljas, 

under vilka de olika underkategorierna sorterades in. I detta läge upplevdes två 

underkategorier så pass lika till innehållet att forskarna valde att slå ihop dessa, så att 
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underkategorierna i slutändan blev åtta till antalet. Kategorierna och underkategorierna utgör 

rubrikerna i rapportens resultat under avsnitt 4. 

 

3.5 Etiskt resonemang 

I all forskning ska ett etiskt hänsynstagande göras före och under studien, för att värna om och 

försvara människors grundläggande värde och rättigheter. Det är av vikt att medverkande 

personer har en självbestämmanderätt och att de själva får fatta beslut om de vill medverka i 

studien eller inte (Kjellström, 2012). Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013), som 

framtagits för att med hjälp av etiska principer skydda människor vid medicinsk forskning, 

ska hänsyn till deltagarna i studien alltid prioriteras framför vetenskapliga syften. 

 

Operationssjuksköterskorna som skulle observeras i studien fick inte reda på vad 

observationen gick ut på, men gavs möjlighet att tacka nej till medverkan i studien. Genom att 

varken namn eller avdelning kan identifieras ur resultatet skyddas de deltagande 

operationssjuksköterskornas integritet. Inget medgivande inhämtades från berörda patienter då 

forskarna resonerar att varken upplevelsen eller utkomsten av operationen skulle påverkas av 

studien, eller att eventuell påverkan är så liten att den är försumbar. Inget godkännande 

inhämtades från en etisk kommitté då detta är ett studentarbete, godkännande från 

operationsavdelningarnas verksamhetschef samt universitetets handledare ansågs vara 

tillräckligt. 
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultatets kategorier och underkategorier i form av en tabell (se tabell 1).  

 

Tabell 1: Resultat. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Att kommunicera 
• Att ge information  

• Att föra en intraoperativ dialog 

Att ge 

personcentrerad vård 

• Att bygga en tillfällig relation  

• Att identifiera omvårdnadsbehov 

• Att vara engagerad 

Att påverkas av arbetsmiljön 

• Att vara frånvarande  

• Att ha andra arbetsuppgifter 

• Att påverkas av tid 

 

4.1. Att kommunicera  

4.1.1 Att ge information 

Av de operationssjuksköterskor som befann sig på operationssalen när patienten anlände var 

det bara en som valde att inte hälsa överhuvudtaget, vid alla resterande observationer hälsade 

operationssjuksköterskorna på patienten när hen anlände. De allra flesta presenterade sig med 

sitt namn och sin yrkestitel, men forskarna noterade att endast ett fåtal av de observerade 

operationssjuksköterskorna informerade patienten vidare, till exempel om vad deras roll på 

operationssalen innebar.  

 

“Hej! Jag heter xxxxx, operationssjuksköterska. Jag ska hjälpa xxxxx [operatörens namn]. 

Eller, vi alla här ska hjälpa xxxxx [operatörens namn].” 

 

“Vi kommer att se till att du ligger jättebra.” 

 

“Hej, jag heter xxxxx och är operationssjuksköterska.  

Jag ansvarar för att allt ska vara sterilt under operationen.” 
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Totalt tre stycken operationssjuksköterskor bekräftade om patienten var informerad om 

ingreppet, varav en gjorde detta vid genomgången av checklistan (LÖF, 2009), de andra vid 

samtal med patienten. Vid ett par observationer informerade operationssjuksköterskan om 

något utöver arbetsuppgifter och det kommande ingreppet, båda dessa var information 

angående att patienten skulle erhålla en tillfällig urinkateter under tiden som hen var sövd. 

 

4.1.2 Att föra en intraoperativ dialog 

När det gällde intraoperativ kommunikation med de vakna patienterna noterade forskarna att 

en majoritet av operationssjuksköterskorna valde att enbart använda sig av verbal 

kommunikation, samt en viss avsaknad av förändring eller anpassning av kommunikationen 

vid kommunikationssvårigheter. Ungefär en tredjedel använde beröring som kommunikation 

utöver den verbala, men för två av dessa innebar beröringen enbart en handskakning när 

patienten anlände till operationssalen. Övriga som använde beröring gjorde detta genom att 

lägga en hand på patienten vid olika tillfällen. Bland dessa övriga använde en 

operationssjuksköterska beröringen för att påkalla patientens uppmärksamhet, då patienten 

hade en grav hörselnedsättning. Vid några av de observerade operationerna hade patienterna 

någon form av kommunikationssvårigheter; en patient hade en grav hörselnedsättning, en 

visus- samt synfältspåverkan och en var ej svensktalande. Ingen åtgärd observerades för att 

anpassa den intraoperativa kommunikationen för patienten med visus- och synfältspåverkan. 

Patienten som ej var svensktalande hade tolk med sig, och den observerade 

operationssjuksköterskan valde då att endast använda verbal kommunikation, med hjälp av 

tolken. Tolken lämnade operationssalen innan patienten sövdes, men ingen övrig 

kommunikation än verbal kunde observeras mellan operationssjuksköterskan och patienten.  

 

4.2 Att ge personcentrerad vård 

4.2.1 Att bygga en tillfällig relation 

För att kunna svara på om patienterna bjöds in till delaktighet och personcentrerad vård 

observerades ett antal olika saker. Majoriteten av operationssjuksköterskorna observerades 

inte agera specifikt för att möjliggöra delaktighet, men totalt sex stycken upplevdes bjuda in 

till delaktighet, till exempel genom att finnas nära patienten, inkludera patienten i samtalen på 

operationssalen och ställa öppna frågor om tidigare erfarenheter samt om aktuellt mående. Av 
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dessa stannade fyra stycken kvar vid patientens sida, medan resterande utförde andra 

arbetsuppgifter på operationssalen efter att ha ställt klart sina frågor eller blivit färdig med 

positioneringen. Totalt en femtedel av operationssjuksköterskorna deltog i omvårdnadsarbetet 

kring den vakna patienten, av dessa upplevdes alla ta hänsyn till patientens värdighet och 

integritet genom att exempelvis se till att patientens kropp så gott det gick alltid var övertäckt. 

Hänsyn för patientens autonomi ansågs också särskilt visas av några få 

operationssjuksköterskor; en berättade hela tiden vad som hände och vad 

operationspersonalen gjorde, en annan lät patienten bestämma sin position på 

operationsbordet och frågade upp om bekvämlighet under den fortsatta positioneringen; och 

en tredje ställde kontinuerligt frågor om aktuellt mående, erbjöd tröst genom beröring och 

svarade på patientens frågor. Under alla observationer där operationssjuksköterskorna var 

närvarande på operationssalen noterade forskarna dock att ett mycket vanligt sätt att 

respektera patientens värdighet och integritet var att avvakta tills narkospersonalen var färdig 

med sina uppgifter, så att inte flera personer arbetade med patienten samtidigt.  

 

4.2.2 Att identifiera omvårdnadsbehov 

Ungefär hälften av de observerade operationssjuksköterskorna valde att ställa frågor till den 

vakna patienten för att identifiera omvårdnadsbehov. Fyra stycken frågade om förekomst av 

problem med knän, höfter eller nacke. Tre stycken ställde frågor angående historik/anamnes, 

så som tidigare erfarenheter av operation, samt andra förutsättninga som kan påverka 

patienten under operationen. 

 

“Har du någon metall i kroppen? Är du allergisk mot något? Har du några andra besvär 

eller smärtor?” 

 

“Har du ont? Har du kunnat sova?” 

 

Största antalet frågor handlade om aktuell status, och var framförallt relaterade till 

bekvämligheten vid positionering av vakna patienter. Enbart två operationssjuksköterskor 

ställde frågor angående psykiskt mående. 

“Hur känns det idag?” 

 

“Hur känns det just nu? Är du nervös?” 
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4.2.3 Att vara engagerad 

Den utsatta tiden för observation av intraoperativ dialog i studien var från patientens ankomst 

till operationsavdelningen till och med att patienten sövts. Detta innebar att vid några 

observationstillfällen var operationssjuksköterskan inte på operationssalen alls under 

observationstiden, och vid andra lämnade hen operationssalen under observationens gång. 

Något forskarna kunde konstatera var ett klart samband mellan att de som stannade kvar på 

salen under hela observationstiden också var de som upplevdes mest engagerade i patienten 

och agerade tydligast för att bygga en tillfällig relation samt bevara värdighet, integritet och 

autonomi. Av de operationssjuksköterskor som överhuvudtaget ställde frågor, och alltså 

kommunicerade mer med patienten än att hälsa vid ankomsten, var det två stycken som 

sedermera lämnade operationssalen under observationstiden. Dessa var samtidigt också de 

som observerades agera minst engagerat för patienten. En operationssjuksköterska upplevdes 

flera gånger tala över huvudet på patienten till sina kollegor under patientens vakna tid på 

operationssalen, och en annan agerade ej för att bevara patientens värdighet då hen drog bort 

täcket för att kontrollera sidomarkering utan att informera först. Resterande av de 

operationssjuksköterskor som valde att ställa frågor var på plats under hela observationstiden 

och interagerade på olika sätt med patienten. Övriga var framförallt engagerade i andra 

arbetsuppgifter och var endast närvarande på operationssalen delvis eller inte alls. 

 

4.3 Att påverkas av arbetsmiljön 

4.3.1 Att vara frånvarande 

Av de totalt tjugo observationer som gjordes var det sex stycken operationssjuksköterskor 

som aldrig träffade patienten vaken. De flesta av dessa var borta på rast och kom inte till 

operationssalen förrän patienten redan var sövd, övriga två steriltvättade sig samt dukade upp 

instrument i ett angränsande rum under hela observationstiden. Hälften av de 

operationssjuksköterskor som var närvarande då patienten var vaken valde att under 

observationstidens gång lämna operationssalen av olika anledningar. Några kom till 

operationssalen från att ha varit på rast, eller gick på rast efter en del av observationstiden, 

medan några lämnade operationssalen för att utföra andra arbetsuppgifter på 

operationsavdelningen. 

 



14 
 

4.3.2 Att ha andra arbetsuppgifter 

En majoritet av de observerade operationssjuksköterskorna ägnade antingen en stor del av 

eller hela tiden då patienten var vaken på operationssalen åt andra arbetsuppgifter än 

intraoperativ kommunikation med patienten, till exempel; journalhantering, städning och/eller 

påfyllning av material, förberedande av material för urinkateter, samtal med annan personal 

samt diverse förberedelser för kommande operation, så som uppdragning av läkemedel i 

sprutor, framtagning och iordningsställande av instrument, utrustning eller röntgenapparatur. 

Ett antal operationssjuksköterskor observerades lämna operationssalen helt för att utföra andra 

arbetsuppgifter, vad dessa uppgifter bestod av har dock inte inkluderats i observationerna. 

Endast en femtedel av operationssjuksköterskorna observerades ha fokus på patienten under 

hela tiden hen var vaken. 

 

4.3.3 Att påverkas av tid 

Tiden var en faktor som tydligt påverkade observationerna. När forskarna granskade vilka 

operationssjuksköterskor som var borta hela eller en del av observationstiden för att ha rast, 

visade det sig att alla dessa inföll mellan 7:45 och 8:15 på morgonen. Andra orsaker att lämna 

operationssalen var mer jämnt fördelade över dagen. I observationsprotokollet antecknades 

även hur lång tiden för observationen var, vilket kunde variera mycket; allt mellan 7 minuter 

till 30 minuter. Under genomgången av materialet blev det för forskarna snabbt tydligt att ju 

kortare tid patienten var vaken på operationsavdelningen, desto större risk var det att 

operationssjuksköterskan inte var närvarande alls. Vid observationstider på 10 minuter eller 

kortare träffade hälften av operationssjuksköterskorna aldrig patienten vaken. Dock noterades 

att längre vaken tid för patienten på operationssalen inte nödvändigtvis betydde mer närvaro 

eller engagemang från operationssjuksköterskan, majoriteten operationssjuksköterskor var 

närvarande från början men lämnade sedan salen under de observationer som var mellan 21 

och 30 minuter. Högst närvaro, mest inbjudan till delaktighet för patienten samt tydligast 

engagemang iakttogs under de observationer som varade mellan 11 och 20 minuter.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Forskarna valde att göra en kvalitativ studie eftersom det enligt Johansson, Skärsäter och 

Danielson (2006) samt Graneheim och Lundman (2004) lämpar sig väl för just 

omvårdnadsforskning, och när forskarna önskar att analysera djupare än det först uppenbara 

inom ett ämne eller fenomen. En kvantitativ ansats hade på ett adekvat sätt kunnat svara på 

frågan “om” intraoperativ kommunikation används av operationssjuksköterskor, men för att 

kunna analysera fenomenet mer ingående valdes en frågeställning angående “hur” det ser ut i 

klinisk verksamhet, och därmed ansåg forskarna att en kvalitativ ansats var bäst lämpad. 

Etnografi studerar människor och människors beteende inom en grupp eller kultur, och 

beskriver hur dessa beteenden påverkas av den grupp eller kultur människan lever och verkar 

inom (Draper, 2015; Oliffe, 2005; Robinson, 2013; Venzon Cruz & Higginbottom, 2013). 

Även om etnografi började som en metod att studera andra, okända kulturer, är modern 

etnografisk forskning enligt Draper (2015) framförallt intresserad av de dagliga rutinerna i 

livet och hur människor förstår och tolkar de situationer de stöter på i vardagen. Oliffe (2005) 

konstaterar att en etnografisk ansats är särskilt användbar när man vill studera ett fenomen 

som är outforskat sedan tidigare, och kan skapa en bra grund för vidare forskning. Då 

litteraturgenomgången inför denna studie gjordes upptäckte forskarna att samtidigt som det 

finns mycket forskning kring intra- och perioperativ kommunikation, saknas det till stor del 

forskning angående huruvida det används i klinisk praxis. Detta medförde att det kändes 

lämpligt att utföra studien med en etnografisk ansats och att använda observationer för att 

kunna studera fenomenet. Det är vanligt inom etnografi att inleda med en öppen och bred 

observation för att sedan fördjupa sig med hjälp av mer ingående intervjuer (Draper, 2015; 

Johansson et al., 2006; Venzon Cruz & Higginbottom, 2013). Forskarna är medvetna om att 

studien är för begränsad för att egentligen kunna definieras som utförd enligt en fullskalig 

etnografisk ansats, och anser att uppföljande intervjuer hade kunnat tillföra resultatet ett 

utökat djup. Fördjupande intervjuer blev dock på grund av tidsramen för studien inte möjligt 

att genomföra.  

 

Genom att formulera rubrikerna i observationsprotokollet med kompetensbeskrivningen som 

utgångspunkt säkerställdes att observationerna svarade mot syftet, samt medför att protokollet 

skulle kunna vara ett användbart verktyg även i andra forskningssammanhang inom 

omvårdnadsområdet. Forskarna valde att utföra observationerna var för sig för att kunna 



16 
 

genomföra fler observationer under kortare tid. Om observationerna hade skett gemensamt är 

det möjligt att fler aspekter skulle ha uppfattats under analysprocessen, vilka kunde ha haft 

betydelse för forskningsresultatet. Dock analyserades materialet från alla observationer 

tillsammans, och enligt Johansson et al. (2006) värderas resultatet högre genom att fler 

forskare deltar i analysen, även om observationerna i sig utförts av en och samma person. 

Observationerna utfördes till och med då forskarna upplevde att datamättnad uppnåtts, baserat 

på att en viss upprepning började finnas i resultatet. Detta var dock helt utifrån forskarnas 

egna upplevelse, och det är förstås möjligt att fler, eller färre, observationer hade bedömts 

som lämpligt av forskare med mer erfarenhet. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

omfattande datainsamling under långa perioder alltid riskerar att medföra inkonsekvens i 

resultatet samt försvåra möjligheten att kunna ha en överblick av materialet under 

analysprocessen, därför resonerar forskarna att en viss måttlighet är av värde och att den 

insamlade datan är av rimlig mängd för att kunna besvara frågeställningen på ett trovärdigt 

sätt.  

 

Resultatet från observationerna bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys. Forskarna inser 

att de har en bristande erfarenhet av att använda innehållsanalys men Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det är en bra metod att använda då erfarenhet saknas, eftersom 

analysen kan utföras på en mängd olika nivåer utifrån den kunskap forskarna besitter. 

Kvalitativ forskning och etnografisk metod har kritiserats för att det saknar generaliserbarhet 

och trovärdighet, men enligt Graneheim och Lundman (2004), Johansson et al. (2006) samt 

Venzon Cruz och Higginbottom (2013) är detta inte heller syftet inom dessa forskningsgrenar. 

Reflexivitet, alltså forskarnas medvetenhet om hur de själva formar och påverkar material och 

analyser, är en essentiell del inom etnografisk forskning (Draper, 2015). Dessutom krävs inom 

kvalitativ forskning samförstånd och samarbete mellan forskare och deltagare, vilket innebär 

att det alltid finns en del av författarens personliga tolkning i texten (Graneheim & Lundman, 

2004). Denna studie ska därför inte förväntas kunna generaliseras för omvårdnadsforskning i 

stort, dock kan den erbjuda kontextuellt värdefulla insikter och vara användbar för reflektion 

kring omvårdnad i liknande miljöer (Draper, 2015; Johansson et al., 2006). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att med stöd i yrkets kompetensbeskrivning observera hur 

operationssjuksköterskor använder sig av intraoperativ kommunikation med patienter i det 
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kliniska arbetet, samt orsaker till att kommunikation eventuellt inte används. För att besvara 

syftet utfördes ett antal observationer vars resultat utmynnade i tre kategorier; Att 

kommunicera, Att ge personcentrerad vård och Att påverkas av arbetsmiljön, samt åtta 

underkategorier. 

 

Majoriteten av operationssjuksköterskorna i studien informerade inte patienten om sina 

uppgifter på operationssalen, dock presenterade sig en stor andel med sin yrkestitel. Detta fick 

forskarna att reflektera över hur många patienter, eller för den delen annan vårdpersonal, som 

vet vad en operationssjuksköterskans arbete innebär. Eftersom arbetet på en operationssal 

bokstavligt talat sker bakom stängda dörrar är det enligt Sigurdsson (2001) få som vet vad en 

operationssjuksköterska egentligen gör, och hen ses än idag av många enbart som “kirurgens 

assistent”. Bull och Fitzgerald (2006) menar att förmågan att kunna hänga med i, och anpassa 

sig efter, den medicinska och tekniska utvecklingen inom operationssjukvård ständigt krävs 

av operationssjuksköterskor, men att detta leder till en negativ konsekvens i form av kritik 

både inom och utanför sjuksköterskeyrket att intraoperativ vård inte är omvårdande utan 

enbart teknisk. Även Blegeberg, Blomberg och Hedelin (2008) kunde visa på att 

operationssjuksköterskor av andra sjuksköterskor inte ansågs delaktiga i hela vården runt 

patienten eftersom de var så fokuserade på själva operationen, och då de inte följde med 

patienten efteråt inte heller kunde utvärdera hur operationen hade gått. Andra sjuksköterskor 

visade sig alltså även de ha uppfattningen att operationssjuksköterskornas främsta uppgift var 

att instrumentera och assistera kirurgen. I studien av Björn och Boström (2008) uttryckte flera 

operationssjuksköterskor erfarenhet av en brist på respekt för aspekter av deras arbete som 

andra professioner inte känner till eller förstår, exempelvis det sterila fältet. Sigurdsson (2001) 

menar att operationssjuksköterskor dagligen konfronteras av bilden av dem som enbart en 

kostnad och att deras jobb inte innebär “riktig” omvårdnad. Operationssjuksköterskor i flera 

studier menar dock själva att deras tekniska roll visserligen är viktig, men betonar samtidigt 

betydelsen av förmågan till empati med patienten och att kunna se att dennes alla behov 

tillgodosetts. De måste kunna kombinera de tekniska och omvårdande aspekterna av sitt 

arbete, och är den som har ansvar för att se patienten bland allt det teknologiska. Mänsklig 

interaktion och vetskapen om att man finns där för patienten anges som exempel på vad som 

gör jobbet meningsfullt, och att detta visar varför yrket även är omvårdande (Gillespie, 

Chaboyer, Wallis, Chang & Werder, 2009; McGarvey, Chambers & Boore, 2004; Sigurdsson, 

2001).  
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Enligt Zetterlund (2000) kan såväl resultatet av ett kirurgiskt ingrepp, återhämtningsperiodens 

längd samt upplevelsen av smärta, ångest eller oro förbättras genom att en sjuksköterska 

informerar och undervisar patienten. I denna studies resultat noterades dock en övergripande 

brist på information, samt en avsaknad av anpassning till patientens behov när 

kommunikationssvårigheter förelåg. Detta anser forskarna vara anmärkningsvärt då det enligt 

kompetensbeskrivningen (RFOP & SSF, 2001) ingår i operationssjuksköterskans 

arbetsuppgifter att informera och undervisa patienter och eventuella närstående, samt “utifrån 

ett genus- och mångfaldsperspektiv stödja patienter som inte själva uttrycker 

informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov”. De allra flesta 

operationssjuksköterskorna i studien valde att använda sig av enbart verbal kommunikation 

med patienterna, vilket också är intressant i relation till tidigare studier som tittat på behovet 

av god kommunikationsteknik när möten med patienter är så pass begränsade som på en 

operationsavdelning. Mellanmänsklig kommunikation innebär mycket mer än att bara prata 

med varandra, och kanske speciellt vid sådana korta möten som mellan 

operationssjuksköterska och patient. Enligt Almerud, Alapack, Fridlund och Ekebergh (2008) 

kan de “mjuka värdena” inom omvårdnad vara botande och till och med livräddande för 

patienten på operationsavdelningen, men blir ofta trivialiserade i en högteknologisk 

omgivning. Beröring syns aldrig, journalförs inte och skrivs aldrig in i en omvårdnadsplan. 

Samtidigt bör operationssjuksköterskors specifika färdigheter inom kommunikation enligt 

Bull och Fitzgerald (2006) innefatta att kunna skapa förtroende och lugna den sårbara 

patienten under en kort tid. Operationssjuksköterskan har ett stort ansvar i att snabbt kunna 

göra bedömningar och agera korrekt i en högteknologisk miljö, samtidigt som hen ger ett 

lugnt intryck till patienten. Operationssalen är dessutom en högriskmiljö där effektiv 

kommunikation kan vara viktigare än de tekniska färdigheterna för att undvika vårdskador, 

eftersom säker vård är beroende av ett tydligt och korrekt informationsutbyte (Gillespie et al., 

2009). Det kan alltså vara både komplicerat såväl som riskabelt att enbart förlita sig på verbal 

kommunikation, som ställer högre krav på kommunikationsteknik. Stängda frågor, 

exempelvis “ja eller nej”-frågor enligt förkonstruerade formulär, riskerar att uppfattas som om 

mottagaren inte bryr sig om svaret och begränsar informationsutbytet. Öppna frågor leder till 

en bättre kommunikation där patienten förklarar mer och operationssjuksköterskan lyssnar 

bättre. Dålig kommunikation ger varken utrymme för reflektion eller tillräckligt detaljerade 

svar att basera en omvårdnadsplan på (Rosenberg & Gallo-Silver, 2011). 
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I studiens resultat uppfattades att en majoritet av operationssjuksköterskorna istället för att 

delta i omvårdnadsarbetet valde att ta ett steg tillbaka och låta andra yrkesgrupper ta ansvaret 

för den patientnära omvårdnaden, och frågan väcktes då varför det alltid behöver vara 

operationssjuksköterskan som backar. Relationen mellan operationssjuksköterska och patient 

är enligt Bull och Fitzgerald (2006) något av det viktigaste på hela operationssalen. 

Relationens syfte är att lotsa patienten säkert genom hela operationen, då många patienter 

upplever operationsavdelningen som skrämmande och kan känna sig fysiskt och emotionellt 

sårbara. Detta leder till att patienten blir väldigt beroende av operationssjuksköterskans 

förmåga att balansera de tekniska komponenterna av sitt arbete med det omvårdande. I en 

stressig situation ska operationssjuksköterskan göra sitt bästa för att få en komplett historik 

samt få reda på vad som eventuellt bekymrar i stunden från en patient som kan vara både rädd 

och passiv. Avgörande blir helt enkelt att kunna skapa god kontakt och en 

förtroendeingivande relation i denna unika situation (Rosenberg & Gallo-Silver, 2011). Enligt 

Zetterlund (2000) ger ett bra samtal positiva effekter för både vårdare och patient, samt 

påverkar även vårdarens empati. Bland de operationssjuksköterskor i studien av McGarvey et 

al. (2004) som inte hade byggt upp en relation med patienten kunde det tydligt ses att fokus 

låg på tekniska, “hårda” fakta, och att information som relaterade till patienternas fysiska och 

psykiska status inte dokumenterades. Här blir det enligt forskarna tydligt hur en tillfällig 

relation till patienten kan främja att bästa möjliga vård ges till patienten. 

Operationssjuksköterskor själva uttrycker i ett flertal studier från de senaste åren hur de ser 

sig själva som patientens advokat, och pekar på vikten av att behandla patienten som en 

individ. Införandet av personcentrerad vård har lett till en del förändringar i det perioperativa 

arbetet, operationssjuksköterskan tar inte längre bara emot order från operatören, med hjälp av 

ökad omvårdnadskunskap tar man nu ett helt annat ansvar för patienterna och utformar 

individuella omvårdnadsplaner. “Enkla åtgärder” som att bevara värdighet genom att justera 

patientens kläder eller ge en ny kudde, täcka patienter med filtar, trösta, tvätta rent ansiktet 

och operationsområdet efter operationen är alla exempel på relationsskapande intraoperativ 

omvårdnad som inte bör bortses ifrån och trivialiseras (Björn & Boström, 2008; Bull & 

Fitzgerald, 2006; McGarvey et al., 2004; Rosenberg & Gallo-Silver, 2011). Så kallade “enkla 

åtgärder” behöver inte ta mycket tid i anspråk, ändå var detta inte något som skedde frekvent 

under studiens observationer. Forskarna anser att dessa omvårdnadshandlingar är något som 

skulle kunna ske i alla intraoperativa möten för att bygga en tillfällig relation utan att det 

medför att patientens tid på operationssalen förlängs. 
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I omvårdnadsprocessen ingår att genomföra datainsamling för att kunna bedöma och planera 

omvårdnaden (RFOP & SSF, 2011), vilket för att bedriva personcentrerad vård även innebär 

att ställa frågor till patienten och möjliggöra delaktighet, inte enbart förlita sig på 

journalanteckningar. Patientens deltagande i omvårdnaden tycks också öka genom att få prata 

med en sjuksköterska, eftersom andra frågor då ofta tas upp än vid traditionella läkarsamtal, 

vilket också visar på vikten av att som operationssjuksköterska prioritera att kommunicera 

med patienten (Zetterlund, 2000). Därför fann forskarna det intressant att det i studiens 

resultat var få operationssjuksköterskor som ställde frågor om anamnes eller aktuell status till 

patienterna, och att nästan hälften valde att inte ställa några frågor alls. Almerud et al. (2008) 

beskriver hur högteknologisk vårdmiljö kan påverka maktbalansen mellan vårdare och patient 

och leda till att vårdpersonalen talar om för patienten hur den mår genom avläsning av 

maskiner, istället för att fråga och lyssna. Teknologin riskerar att tillåtas överskugga patienten 

som individ och förskjuta fokus från omvårdnad till maskiner, vilket leder till att patienten blir 

ett objekt att övervaka. Ett användbart verktyg kan då bli ett hinder för möten och emotionell 

kontakt. Deltagarna i studien av Bull och Fitzgerald (2006) uttrycker också hur 

högteknologiska arbetsplatser riskerar att distansera dem från patienten och leda till sämre 

vård, samt även sämre mående för operationssjuksköterskorna. 

 

Under studiens observationer noterade forskarna att de flesta operationssjuksköterskor inte 

upplevdes vara direkt engagerade i patienterna, samt att de inte heller agerade aktivt för att 

bygga en tillfällig relation. Fokus tycktes främst ligga på andra arbetsuppgifter, dessutom 

lämnade vissa operationssjuksköterskor operationssalen under patientens vakna tid. Almerud 

et al. (2008) konstaterar att även om tid och utrymme för samtal ofta saknas i det dagliga 

arbetet är det inte tiden, utan delaktigheten, som talar om hur bra en vårdande relation är. 

Essentiellt är att engagera sig och att anstränga sig för att höra vad patienten säger eller 

uttrycker för behov, att vara öppen för patientens egen upplevelse och se till att använda tiden 

till kvalitetstid. McGarvey et al. (2004) resonerar dock att det kan vara så att vissa 

operationssjuksköterskor helt enkelt har mer patientfokus än andra som har mer teknisk fokus, 

och Bull och Fitzgerald (2006) menar att olika roller inom ansvarsområdet tilltalar olika 

operationssjuksköterskor. Även om alla har färdigheter inom flera områden är vissa mer 

dragna till det personliga mötet, medan vissa känner att även om den korta men intensiva 

patientkontakten är givande, dras de till yrket just på grund av de tekniska aspekterna. Viljan 

att lära sig och bemästra högteknologisk utrustning riskerar dock att medföra att patienten 

reduceras till ett objekt att övervaka. Att distansera sig från patienten kan även vara ett sätt för 
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operationssjuksköterskan att skydda sig från emotionellt utmattande relationer; det är lättare 

att ingå i en relation och finnas där för patienten en kort stund, än konstant, hela arbetspasset. 

Operationssjuksköterskor kan välja att inte prata med patienten för att de upplever stress över 

att inte klara av att de känslor patienterna kan ta upp, och därigenom välja att inte se, 

acceptera och uthärda det existentiella drama mellan liv och död de ibland tvingas möta på 

operationssalen (Almerud et al., 2008; Bull & Fitzgerald, 2006). Att välja att distansera sig på 

grund av höga krav i yrkesrollen kan dock enligt McGarvey et al. (2004) påverka kvaliteten 

på omvårdnaden negativt. Forskarna tror att den högteknologiska miljön på en 

operationsavdelning kan bidra till en avtrubbning och distansering från patienten, men också 

att den höga stressnivå som ofta präglar operationssjukvården idag tyvärr riskerar att skapa 

situationer där operationspersonalen i värsta fall tvingas väga sitt eget välmående mot 

patientens.  

 

I studiens resultat framträder ett tydligt mönster där en stor del av den intraoperativa 

arbetstiden ägnas åt andra arbetsuppgifter, i och utanför operationssalen, samt att raster ofta 

planerats in där tid för eventuell dialog med patienten fanns. Observationerna fick då 

forskarna att fundera på vad detta beteende kan bero på. Enligt Arakelian, Gunningberg och 

Larsson (2011) tar operationsavdelningar upp mycket av ett sjukhus budget, och på grund av 

detta görs ständiga försök att maximera kostnadseffektiviteten och effektivisera 

arbetsprocessen på operationssalarna. Arbetsmodeller för ökad produktivitet har under de 

senaste åren införts inom sjukvården, där effektivitet beskrivs enligt ekonomisk teori som en 

omständighet där inga produktiva resurser går till spillo i framställningen av en viss produkt, i 

detta fall patientens outcome av operationen. Effektivitet ska inträffa när ett resultat 

produceras till ett kostnadsminimum, eller när bästa möjliga resultat uppnås till en given 

kostnad. Målet anges vara att reducera alla steg som har lite eller inget värde för patienten i 

vårdkedjan, och att skapa ett smidigt patientflöde för att minska väntetider och öka 

vårdkvaliteten. Forskarna anser dock att ett sådant sätt att se på vården definitivt riskerar att 

förvandla patienten till ett objekt eller en uppgift att lösa, och att man helt bortser från de 

“mjuka värdena” inom omvårdnad. Enligt McGarvey et al. (2004) samt Zetterlund (2000) 

påverkar organisatorisk kontext hur vården planeras och prioriteras, vilket kan leda till etiska 

dilemman där patientens behov ställs emot ekonomiska resurser. Det tycks finnas ett ointresse 

bland ledningen för omvårdnadsfrågor, och chefernas tidsplanering får ofta gå före 

omvårdnadsprinciperna, eftersom inget får störa verksamheten förutom 

operationsprogrammet (von Post, Frid, Kelvered & Madsen, 2005; Zetterlund, 2000). 
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Deltagarna i studien av Gillespie, Chaboyer, Longbottom och Wallis (2010) ansåg att det 

saknades stöd från ledningen när det gällde implementering av nya initiativ för att öka 

patientsäkerhet och teamkommunikation eftersom tillräckliga resurser aldrig frisätts. Då fokus 

hela tiden ligger på produktivitet innebär införandet av nya arbetssätt eller rutiner enbart ökad 

stress för operationssjuksköterskorna. McGarvey et al. (2004) konstaterar att flexibilitet är en 

uppskattad egenskap hos operationssjuksköterskor från ledningens håll, men inte framförallt 

för att ge god vård, utan för att avdelningen ska kunna skötas med så lite personal som 

möjligt. Trots att frekvent omlokalisation av personalen konstaterades påverka omvårdnaden 

negativt och att fler misstag skedde, ansågs optimering av arbetsbördan viktigare än att 

erbjuda kontinuitet för patienten.  

 

Tids- och produktionspress är tydligt en stressfaktor och något som påverkar 

operationssjuksköterskans arbete. Dock kunde forskarna i denna studies resultat se att 

operationssjuksköterskorna ofta gjorde ett aktivt val att avvakta och överlåta det nära 

omvårdnadsarbetet till övriga teammedlemmar även då tid fanns. Forskarna ställde sig då 

återigen frågan om varför operationssjuksköterskan är den som tar ett steg tillbaka, och 

resonerar att det kan vara relaterat till synen på operationssjuksköterskans roll som tycks 

finnas. Operationssjuksköterskor kombinerar traditionell omvårdnad med tekniska färdigheter 

i sitt arbete, men enligt Björn och Boström (2008) tillskrivs högre status från kollegor till de 

operationssjuksköterskor som har hög teknisk kompetens, och McGarvey et al. (2004) kunde i 

sin studie se hur operationssjuksköterskorna anpassade sin egen yrkesroll för att passa 

kirurgernas behov. Forskarna förmodar att även om en ambition finns att medverka mer i 

mötet med patienterna så lär sig operationssjuksköterskor också av varandra och den 

existerande kulturen på arbetsplatsen. I studien av McGarvey et al. (2004) observerades hur 

operationssjuksköterskor under inskolning fick ordentliga reprimander för att ha missat att 

räkna kompresser, men ett missat patientsamtal kommenterades inte alls. 

Operationssjuksköterskorna i studien av Gillespie et al. (2009) uttryckte att för att anses 

kompetent behövs framförallt tekniska färdigheter, kunskap om operationsprocedurer samt 

situationsmedvetenhet och handlingsberedskap. Det observerades också hur det bland 

nybörjare var viktigt att få respekt från kollegor för att känna sig kapabla, samt bygga upp ett 

självförtroende. Detta tror forskarna lätt leder till att nya operationssjuksköterskor prioriterar 

de uppgifter som ger högre status, vilket i sin tur bidrar till att en kultur bildas, och 

upprätthålls, där tekniska uppgifter i yrket får ta mer plats medan de omvårdande aspekterna 

får backa. 
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McGarvey et al. (2004) fann att sjuksköterskorna i deras studie var medvetna om vikten av 

perioperativ omvårdnadsforskning, och till exempel relationen mellan preoperativ ångest och 

postoperativ återhämtning, men hade trots denna medvetenhet svårt att omvandla teori till 

praktik. Även Härgestam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson och Hultin (2013) kunde konstatera 

hur det tycks finnas ett glapp mellan kunskap om och praktiskt användande av 

kommunikationsmodeller, och resonerar kring att detta kan bero på en allmän uppfattning om 

att kommunikation är något som kommer naturligt och inte behöver övas på. I studien av 

Meretoja, Leino-Kilpi och Kaira (2004) skattade sjuksköterskor sig själva som dåliga på att 

utnyttja forskningsresultat för att utveckla omvårdnad, och Zetterlund (2000) menar att 

sjuksköterskor i ledande ställning visar tveksamheter kring andra sjuksköterskors 

forskningsrön. Omvårdnadsforskning verkar helt enkelt ha svårt att slå igenom inom 

sjukvården, samtidigt som det även kan vara krångligt att genomföra rutinändringar på 

vårdavdelningar, vilket forskarna tror skulle kunna vara en av anledningarna till varför 

operationssjuksköterskorna i studien inte valde att använda sig mer av intraoperativ 

kommunikation. 

 

5.3 Slutsats och implikationer för intraoperativ omvårdnad 

Att engagera sig och arbeta personcentrerat för att optimera patientens upplevelse av vistelsen 

på operationsavdelningen är en stor del av operationssjuksköterskans ansvar. Enligt yrkets 

kompetensbeskrivning (RFOP & SSF, 2011) har operationssjuksköterskan en skyldighet att 

kommunicera och prioritera arbetet utifrån patientens behov, samt ansvara för en god och 

patientsäker perioperativ omvårdnad genom att utöva evidensbaserad vård. Enligt SSF (2016) 

innebär tillämpning av evidensbaserad vård att utifrån sin kliniska expertis integrera bästa 

tillgängliga vetenskapliga bevis för nyttan av olika åtgärder med patientens unika 

förutsättningar och preferenser i utformningen av vården för varje enskild individ. Trots detta 

tyder resultatet av denna studie på att intraoperativ kommunikation knappt används i klinisk 

verksamhet idag och att operationssjuksköterskor oftast backar undan och låter andra 

teammedlemmar ansvara för det nära omvårdnadsarbetet. Forskarna tror att 

operationssjuksköterskor behöver förändra sin egen syn på vikten av sin insats i 

patientvården, bli mer aktiva och jobba för att definiera sin roll tydligare. Utbildning och 

undervisning av kollegor och ledning angående operationssjuksköterskans roll och ansvar, 

samt effekter av omvårdnadsåtgärder på patienternas välmående, skulle kunna hjälpa till att 
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bryta invanda mönster, underlätta teamwork samt planering av resurser på 

operationsavdelningen. Ytterligare forskning behövs angående operationssjuksköterskors syn 

på bristen på intraoperativ kommunikation, och kommunikationens betydelsen för den 

intraoperativa omvårdnaden specifikt. Eftersom omvårdnadsforskning tycks ha en dålig 

genomslagskraft ute i praktiken krävs även vidare forskning gällande hur en förändring av 

operationssjuksköterskans roll på operationsavdelningen skulle kunna implementeras i 

praktiken. 
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Bilaga 1 

OBSERVATIONSPROTOKOLL UTIFRÅN KOMPETENSBESKRIVNING OP-SSK 
Helhetssyn och etiskt förhållningssätt 

Tidpunkt för op: Tid från pat. ankomst till narkos: 

Patientens kön: Man 
 

Kvinna 
 

Annat 
 

Patientens ålder: 

 

Op-ssk Kön: Ålder: Yrkesverksamma år som Op-ssk: 

Op-ssk är ej på op-sal under observationstiden 
  

Orsak: Rast 
 

Andra arbetsuppgifter 
 

Annat 
 

 
  

 

 

1. Kommunicera, informera och undervisa patienten: 

Hur kommunicerar op-ssk med patienten? 

 

 

 

Hur presenterar sig op-ssk? 

 

 

 

Hur beskriver op-ssk sitt ansvarsområde/arbetsuppgifter på sal? 

 

 

 

Hur bekräftar op-ssk att patienten är informerad om ingreppet? 

 

 

 

2. Identifiera omvårdnadsbehov enligt omvårdnadsprocessen (datainsamling 

/problemidentifiering): 

Hur ställer op-ssk frågor om patientens aktuella fysiska och psykiska status? 
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3. Ge stöd och vägledning för att möjliggöra delaktighet: 

Hur bjuder op-ssk in till delaktighet? 

 

 

 

Stannar op-ssk kvar hos patienten? 

 

 

 

4. Tillsammans med op-team ansvara för att bevara patientens värdighet, integritet och 

autonomi: 

Deltar op-ssk i omvårdnadsarbetet innan narkos? På vilket sätt? 

 

 

 

Hur agerar op-ssk för att bevara värdighet, integritet och autonomi hos patienten? 

 

 

 

Ligger fokus på patienten? Hur? 

 

 

 

Eller ligger fokus på andra arbetsuppgifter på salen? Hur? 

 

 

 

5. Stödjer patienter som inte själva uttrycker informationsbehov utifrån genus- och 

mångfaldsperspektiv: 

I ev. fall då kommunikation försvåras (tex ej svensktalande eller kognitiv nedsättning), hur 

försöker op-ssk hitta andra vägar till intraoperativ kommunikation? 

 

 

 

 

Anteckningar: 
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Student                                                                                Bilaga 2 

Institutionen för omvårdnad 
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning operationssjukvård 
Umeå Universitet 

 

 

Till verksamhetschef 

 

Information och förfrågan angående tillstånd för genomförande av en 

observationsstudie inom Er verksamhet. 
Vi är två studerande på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

operationssjukvård som har för avsikt att observera den intraoperativa dialogen mellan 

operationssjuksköterska och patient. 

 

Enligt ICN:s yrkesetiska kod har operationssjuksköterskor ett ansvar att se till att vården sker 

i överensstämmelse med patientens säkerhet, värdighet och rättigheter, samt ska uppvisa 

professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet 

gentemot patienten. Resultaten från ett flertal studier under de senaste åren understryker 

tydligt att ett bra bemötande och en förmåga att kunna se patienten är en viktig del av 

operationssjuksköterskans ansvar och utmaning under den korta tiden vi träffar patienter i 

vaket tillstånd under den intraoperativa omvårdnaden. Dock anser vi att det i dagens 

forskningsläge saknas underlag angående hurvida yrkesverksamma operationssjuksköterskor 

faktiskt implementerar denna kunskap och använder sig av intraoperativ dialog för att skapa 

en relation med patienten. 

 

Vi har som önskemål att få genomföra ca 20 st observationer inom Er verksamhet under 

vecka 36 – 41. Observationerna är tänkta att ske inne på operationssalen, från det att patienten 

kommer in på salen tills dess att patienten är sövd. Personalen kommer enbart att informeras 

om att en observation kommer att ske, ej vad som observeras, då vi tror att det kan påverka 

resultatet. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

Det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt av studenter och handledare, så 

att inget resultat ska kunna härledas till enskilda personer eller verksamheter efter 

redovisning. Redovisningen kommer att ske genom en skriftlig rapport i form av en 

magisteruppsats vid Umeå Universitet. Då uppsatsen blivit godkänd kommer all 

dokumentation av insamlat material att raderas. 

 

Vänligen återkom med svar via mail så snart Ni har möjlighet. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående. 

 

 

Helen Lestander   Malin Wahlström  Monica Jonsson 

Op-sjuksköterskestudent    Op-sjuksköterskestudent  Universitetslektor 

Kontaktperson Kontaktperson  Handledare 

henlan96@student.umu.se maan0122@student.umu.se monica.jonsson@umu.se 

XXX-XXXXXXX XXX-XXXXXXX 
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