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Abstrakt 

Bakgrund: En viktig del i att jobba som sjuksköterska är att kunna förse patienter med god 

omvårdnad. Att jobba i en operationssal innebär att jobba enligt ett tidsschema där de olika 

yrkesgrupperna ofta jobbar parallellt med varandra för att uppnå hög effektivitet. 

Operationssjuksköterskor ansvarar för hygien och sterilitet under operation och mötet med 

en vaken patient blir ofta kort och intensivt. Man arbetar med en patient i gången vilket 

möjliggör ett personcentrerat vårdande. Syfte: syftet med studien var att beskriva 

operationssjuksköterskors upplevelser av patientkontakt. Metod: Ostrukturerade intervjuer 

genomfördes med 10 operationssjuksköterskor från ett sjukhus i norra Sverige. Insamlad data 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra teman identifierades 

genom innehållsanalysen; Att få följa med en patient hela vägen, att skapa en förtroendefull 

relation, avsätta tid för kontakt samt att skärma av sig och att inte vilja/våga ta kontakt. En del 

operationssjuksköterskor ville träffa patienterna före och efter operation för att få en bättre 

helhetsbild och de flesta kände att de fick någonting ut av det själva. I sin kontakt med 

patienten vill man visa att man bryr sig om och finns till för dem. Operationssjuksköterskorna 

berättade att de själva kunde välja hur mycket patientkontakt de vill ha med sina patienter. 

Osäkerhet och rädsla för att säga fel framkom som hinder för kommunikationen med 

patienter. Slutsats: Att vara operationssjuksköterska innebär att ha en annorlunda 

patientkontakt och att själv kunna styra hur mycket patientkontakt de har med sina patienter. 

 

Nyckelord: Operationssjuksköterskor, patientkontakt, kvalitativ innehållsanalys, 

intervjustudie 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: An important part of working as a nurse is being able to provide patients with 

good care. To work within an operating theatre means working according to a time schedule 

in which the different professions often work parallel with each other to achieve high 

efficiency. Theatre nurses are responsible for hygiene and sterility during surgery and the 

meeting with a wake patient is often short and intense. They work with one patient at a time 

which enables a person-centered care. Aim: the aim of the study was to describe theatre 

nurses’ experiences of contact with patients. Method: Unstructured interviews were carried 

out with 10 theatre nurses from a hospital in northern Sweden. The collected data was 

analyzed using content analysis. Result: Four themes were identified through the content 

analyze; to follow the patient all the way, to create a trustful relationship, make time for 

contact with the patient and also to shut yourself off and not wanting/daring to make contact. 

Some theatre nurses wanted to meet with patients before and after surgery to get a better 

overall picture of their patients. The theatre nurses want to show their patients that they care 

about them and that they are there for them. Theatre nurses described that they could choose 

how much patient contact they want with their patients. Uncertainty and fear of saying 

something wrong emerged as an obstacle to communicating with patients. Conclusion: Being 

a theatre nurse means having a different patient contact and also to be able to control how 

much contact they want to have with their patients. 
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INLEDNING 
 

Patientkontakten för operationssjuksköterskor blir ofta kort, men är ändå så viktig. Det 

optimala skulle vara om operationssjuksköterskan hade tid att träffa patienten även pre- och 

postoperativt men så är tyvärr inte fallet på många sjukhus i Sverige. Operationsavdelningen 

kan vara en ny skrämmande miljö för många patienter som redan från tidigare kan uppleva 

stress inför vetskapen om att de kommer att bli opererade. Patienten befinner sig i en extremt 

utsatt samt sårbar position och genom bland annat sitt sätt att agera och handla kan 

operationssjuksköterskan lindra oro samt inge en känsla av trygghet hos patienten. 

Vårdskador är en risk vid operationer och orsakar lidande och samhällskostnader (Öhrn et al., 

2006). En god patientkontakt kan leda till trygghet och säkerhet och därmed minska risken för 

vårdskada och vårdlidande 

 

BAKGRUND 
 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett multidimensionellt begrepp. Att vårda personcentrerat innebär 

att se alla patienter ur en holistisk synvinkel som unika individer där man tar hänsyn till deras 

styrkor, framtidsplaner och rättigheter. Patienten har en aktiv roll och ges möjlighet att delta 

i beslutsfattandet angående sin egen vård (Leplege et al., 2007). Delat beslutsfattande bygger 

på ett partnerskap mellan sjuksköterskan och patienten där patientens syn på sin livssituation 

sätts i centrum för vården (Ekman et al., 2011). McCormack & McCance (2006) har tagit fram 

en ram för personcentrerad vård bestående av fyra konstruktioner: förutsättningar, 

vårdmiljön, personcentrerad process och förväntade resultat.  Med förutsättningar menas 

sjuksköterskans egna attribut, bland annat professionell kompetens, interpersonella 

färdigheter, engagemang till sitt jobb, självkännedom och att kunna demonstrera tydlighet av 

övertygelser och värderingar. Vårdmiljön påverkar vården bland annat genom att underlätta 

delat beslutsfattande och effektiva personalförhållanden. Den personcentrerade processen 

består av att arbeta med patienters tro och värderingar, engagemang, sympatisk närvaro, 

delat beslutsfattande och att sköta om fysiska behov. Förväntade resultat användes för att 
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utvärdera den framtagna ramen genom att utvärdera tillfredsställelse med vården. Tidigare 

studier har visat ett positivt samband mellan personcentrerad vård och patienters 

tillfredsställelse med den vård de fått (Suhonen et al., 2012). Sjuksköterskor kommer ofta i sitt 

jobb i kontakt med patienter från olika kulturella bakgrunder. Att kunna bemöta dessa 

patienter och deras familjer på ett gott sätt förser sjuksköterskorna med en utmaning i sitt 

arbete (Chioffi, 2002; Høye & Severinsson, 2008). Sjuksköterskor behöver ha kunskap om 

kulturella influenser på värderingar och övertygelser hos medlemmar i samhället. Genom att 

ta i beaktande patienters kulturella bakgrund kan sjuksköterskor förse sina patienter med en 

effektivare individualiserad vård (Abdullah, 1995). 

 

Patientkontakt 

Förmåga till god kommunikation och positiv kontakt med patienten kan ses som en hörnsten 

i att ge god omvårdnad. För en del patienter kan en god kontakt påverka patientens 

uppfattning om ifall sjuksköterskan är omsorgsfull eller inte. En sjuksköterska vet hur man tar 

initiativet till kommunikation och hur man når patienter. Hon kan ge information på ett sätt 

som patienten förstår. God kommunikation är även att trösta och uppmuntra patienter men 

att samtidigt vara ärlig. Hon kan skapa en professionell intimitet med sina patienter som 

tillåter dem att uttrycka sig fritt och att de dessutom kan känna att de behåller kontroll över 

den situation som de befinner sig i (Halldorsdottir, 2012).  

För att ett förhållande ska uppstå behöver sjuksköterskan uppfattas som genuint omsorgsfull, 

kompetent och vis inom sin profession av patienten. När sjuksköterskan visar upp alla dessa 

egenskaper bildas en känsla av förtroende till henne som tillåter kontakten att utvecklas. Att 

skapa patientkontakt är mer än bara den verbala kommunikationen. Det är även icke-verbala 

uttryck som ögonkontakt, kroppsspråk och värmen i rösten. Genom patientkontakt kan en 

känsla av solidaritet utvecklas. Patienten känner att sjuksköterskan är på hans eller hennes 

sida och att patienten inte längre är ensam i det denna går genom. Inom förhållandet mellan 

sjuksköterska och patient behöver ändå en viss distans av respekt och medkänsla hållas. 

Patienten ska inte bli beroende av sjuksköterskan, utan förhållandet mellan patient och 

sjuksköterska är tänkt att vara något temporärt under patientens vistelse på sjukhuset. En god 
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patientkontakt påverkar patienter positivt medan en bristande patientkontakt har visat en 

sänkt känsla av välmående och hälsa hos patienter (Halldorsdottir, 2008).   

 

Operationssjuksköterskans vårdande 

Operationssjuksköterskors arbete innebär perioperativ omvårdnad i en högteknologisk miljö. 

De har ett komplext arbete och behöver ha såväl tekniska som interpersonella kunskaper (Bull 

& FitzGerald, 2006). Operationssjuksköterskan ska planera vården med utgångspunkt från 

patientens egna önskemål och hälsotillstånd. En duktig operationssjuksköterska kan sätta sig 

in i hur patienten känner sig och lindra hans eller hennes oro genom att informera, undervisa 

och vägleda (Dåvøy, Hansen & Eide, 2012). Hon lyssnar på hur och vad patienten har att säga 

samt använder inte bara sin medicinska kunskap för att lugna men även tonen av sin röst, 

närhet och sig själv som individ för att visa att hon är där för patienten (Kelvered, Öhlén & 

Åkesdotter Gustafsson, 2011). Operationssjuksköterskan skapar under operationen en 

tillfällig vänskap med patienten vilket leder till en atmosfär där varje patient känner sig som 

en central punkt i operationssalen (Lindwall & von Post, 2008a).  

Begreppet perioperativ omvårdnad innefattar pre-, intra- och postoperativ omvårdnad, alltså 

före, under och efter ett ingrepp (Rothrock, 2011). Intraoperativa händelser är en stor 

ångestframkallande faktor hos patienter som ska undergå operation. Att få möjligheten att 

prata med någon och få information innan operationen är ett sätt att minska stressnivån hos 

dessa patienter (Mitchell, 2008) I ett par studier framkom det att patienterna kände sig 

tryggare då sjuksköterskorna hade en holistisk syn på omvårdnaden och kände sig mera 

engagerade i sitt arbete (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Rudolfsson, Ringsberg & von 

Post, 2003).  

 

Det korta perioperativa vårdmötet 
 

En sjuksköterska ska ha förmåga att kommunicera med patienter på ett lyhört, respektfullt 

och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Mötet med patienten är en viktig del i arbetet inom 
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vården. Genom att etablera en professionell relation till patienten, där sjuksköterskan 

använder sin kompetens i patientens tjänst, skapas förutsättningar för kvalitet och 

professionalitet. I mötet ska aktivt lyssnande utgöra basen för kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient (Andersson, 2013). En operationssjuksköterska ska kunna 

kommunicera, undervisa och informera patienter samt möjliggöra patientens delaktighet i 

vården genom stöd och vägledning. Hon ska även tillsammans med de andra i vårdteamet 

ansvara för att bevara patientens autonomi, integritet och värdighet (Riksföreningen för 

operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

Sjuksköterskor som jobbar inom operationssjukvård står inför en ekonomisk press att jobba 

snabbt och effektivt för att hinna med varje dags operationsschema. Samtidigt ska de även 

kunna stöda sina patienter som på grund av sin operation kan känna att de genomgår 

förändringar som kan upplevas som psykiskt påfrestande. Även operationsmiljön med sitt 

sterila, kalla och ovälkomnande utseende kan sänka patienters självförtroende och förmåga 

att hantera stress (Griffin, 2009) Den perioperativa sjuksköterskan ska lyssna på patientens 

berättelse för att få en förståelse för vem patienten är som person. Patienterna ska kunna 

känna att de har blivit sedda, hörda och bemötta med värdighet. Genom att lyssna och ta sig 

tid för sina patienter, hur kort mötet än blir, så visar sjuksköterskan sina patienter att hon är 

där för dem och patienterna får en ökad känsla av glädje och att man tillsammans med sin 

sjuksköterska delar en gemensam värld (Rudolfsson, 2010). I en studie av Åkesdotter 

Gustafsson, Heikkilä och Ponzer (2010) framgår det att när sjuksköterskor vårdar sina 

patienter på ett professionellt och omtänksamt sätt uppfattas de som kompetenta av 

patienterna. Tyvärr finns det endast ett fåtal studier som berör operationssjuksköterskors 

upplevelse av patientkontakt. 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av patientkontakt.  
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METOD 
 

Design 

 
Studien gjordes med en kvalitativ ansats med individuella intervjuer.  Intervjuer ger utrymme 

för den intervjuade att svara med egna ord. Syftet med sådana intervjuer är att identifiera och 

upptäcka egenskaper hos något, till exempel den intervjuades uppfattningar om ett fenomen 

(Patel & Davidson, 2011). 

Som utformning på uppsatsen valdes Journal of Advanced Nursing’s riktlinjer. 

 

Urval 
 

Deltagarna i studien värvades från ett sjukhus i norra Sverige. Verksamhetschefen 

kontaktades först och gav sitt tillstånd till att studien genomfördes på operationscentrum 

(Bilaga 1).  Därefter kontaktades de olika avdelningscheferna och gav sitt skriftliga tillstånd till 

att studien utfördes på deras respektive operationsenheter. Ett informationsbrev skickades 

via e-mail till alla operationssjuksköterskor och på så sätt rekryterades en del av deltagarna 

(Bilaga 2). Några deltagare rekryterades med hjälp av avdelningscheferna på de olika 

operationsenheterna. Inga inklusions- eller exklusionskriterier användes vid urvalet till 

studien. Totalt deltog 10 personer i studien, en man och nio kvinnor. Deltagarna kom från tre 

olika operationsenheter på sjukhuset och deras arbetserfarenhet varierade från 1 månad till 

21 år. 

 

Datainsamling 
 

Kvalitativa intervjuer kan genomföras med olika grader av strukturering och standardisering. 

Den mest fria formen av intervjuer är när forskaren genomför sina intervjuer utan att först ha 

formulerat sina intervjufrågor och intervjun får karaktären av ett samtal (Patel & Davidson, 

2011). Ostrukturerade intervjuer startar ofta med en öppen fråga om området som ska 

studeras och beroende på deltagarens svar formuleras passande följdfrågor. Intervjuerna är 
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flexibla och intervjuaren har istället för specifika frågor vissa teman som han eller hon frågar 

deltagarens åsikter om. Detta leder till djupare intervjuer och rikare data (Doody & Noonan, 

2013). Alla deltagare i denna studie intervjuades individuellt. Intervjuerna gjordes som 

ostrukturerade kvalitativa intervjuer och utgick från frågan ”I ditt dagliga arbete som 

operationssjuksköterska, vad innebär patientkontakt för dig?”. Författaren frågade deltagarna 

angående deras tankar och funderingar om patientkontakt samt även vad de ansåg om pre- 

och postoperativa samtal i arbetet som operationssjuksköterska. Majoriteten av deltagarna 

intervjuades på deras arbetstid, endast en deltagare blev intervjuad efter att sin arbetsdag 

tagit slut. Längden på intervjuerna varierade från 10 till 40 minuter. Intervjuerna hölls i ett 

avskilt rum på sjukhuset. Alla intervjuer gjordes under oktober månad 2014.  

 

Analys 
 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och eventuella pauser samt emotionella uttryck togs 

med i transkriberingen. Efter att intervjuerna transkriberats lästes de genom flera gånger av 

författaren för att för att få en djupare förståelse för materialet till studien. De transkriberade 

intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys används för att 

analysera dokument på ett vetenskapligt sätt, till exempel sådana som återger tal. Objektet i 

innehållsanalysen är kommunikationsinnehållet och avgränsningen i analysen beror på hur 

brett och djupt innehållet har avgränsats i frågorna (Olsson & Sörensen, 2007). Vid kvalitativ 

innehållsanalys ligger fokus på att beskriva variationer genom att hitta skillnader och likheter 

i textens innehåll. Dessa skillnader uttrycks i kategorier och teman på olika tolkningsnivåer 

(Graneheim & Lundman, 2012). 

Ur texten plockades meningsenheter som på något vis berörde syftet med studien. Efter att 

alla meningsenheter identifierats kondenserades texten så att endast kärnan fanns kvar och 

all annan icke relevant text plockades bort. Därefter kodades texten enligt dess innehåll för 

att sedan bilda kategorier. Under processens gång diskuterade författaren analysen med sin 

handledare som gav feedback och hjälpte till att gå vidare med materialet i analysen.  

Kategorierna sorterades därefter sinsemellan och tillsammans med handledaren 

identifierades fyra teman. När man skapar ett tema sammanbinds det underliggande 
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budskapet i ett antal kategorier. Temat beskriver den röda tråden i varje kategori (Graneheim 

& Lundman, 2012). 

Exempel på förfarandet i analysen ges i en tabell, se bilaga 3. 

 

 

Etiskt övervägande 
 

Informerat samtycke innebär att man förser deltagarna i studien med information om 

undersökningens generella syfte och dess uppläggning. Det betyder även att deltagarna deltar 

frivilligt i studien och har rätt att dra sig ur när de vill (Kvale, 1997). Skriftligt tillstånd erhölls 

från verksamhetschefen och de olika avdelningscheferna. Alla deltagare fick ett 

informationsbrev med en beskrivning av syftet med studien, där framgick också att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan att behöva förklara varför. I 

samband med intervjuerna fick deltagarna även muntlig information om detta. Efter att ha 

tagit del av informationen gav deltagarna ytterligare sitt skriftliga samtycke till deltagandet i 

studien. De blev informerade om att allt material behandlas konfidentiellt och att inga 

personuppgifter kommer att framgå i studien. Alla deltagare gav muntligt samtycke till att 

intervjuerna spelades in digitalt. Det inspelade materialet kommer att bevaras på ett säkert 

ställe och inte vara tillgängligt för andra. 
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RESULTAT 
 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av patientkontakt. 

Analysen resulterade i fyra teman, att få följa med en patient hela vägen, att skapa en 

förtroendefull relation, avsätta tid för att ta kontakt samt att skärma av sig och att inte 

vilja/våga ta kontakt. 

Tabell 1. Teman och kategorier som beskriver operationssjuksköterskors patientkontakt. 

Att få följa med en patient hela vägen 
 

Att bättre kunna förbereda patienter inför 
operation 
Att kunna planera 
Att få feedback på sitt arbete 
Att göra något bra för sina patienter 

Att skapa en förtroendefull relation 

 

Att visa ett ansikte 
Att kunna läsa av en patient 
Att sätta patienten i fokus 
Inge trygghet 
Värna om en sovande patient 

Avsätta tid för ta kontakt 
 

Att jobba enligt ett tidsschema 
Att ta sitt ansvar att ta kontakt 

Att skärma av sig och att inte vilja/våga ta 

kontakt 

Att koncentrera sig på operation 
Att vara osäker 
Att inte vilja förvirra patienter i onödan 
Att inte uppskatta patientkontakt 

 

 

Att få följa med en patient hela vägen 
 

Operationssjuksköterskorna beskrev patientkontakt på olika sätt. Att få följa med en patient 

hela vägen från före till efter operation innebar att bättre kunna förbereda patienter och 

planera för operationen men det gav också en känsla av att göra gott för dem. 

 

Att bättre kunna förbereda patienter inför operation 

Största delen av operationssjuksköterskorna i studien hade någon gång haft möjligheten att 

träffa patienten före operation i ett preoperativt samtal. Många upplevde detta som något 

positivt då de kände att det mötet gav patienten en möjlighet att ta upp frågor och funderingar 
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angående operationen som de kanske annars inte vågade eller kunde ta upp med operatören 

eller narkosläkaren innan operation.  

”Som jag kan uppleva att kanske många gånger att det är lättare att fråga oss 

än vad det kanske är att fråga en kirurg, eller att man kanske behöver höra 

samma sak flera gånger.” 

Genom att träffa patienter före operation upplevde de flesta av deltagarna att patienterna 

kände sig tryggare under operation och tiden på operationssalen flöt på bättre. Andra 

poängterar vikten av att förbereda och informera patienter för att kunna uppnå det bästa 

bemötandet på operation.  

”Sen kan det vara någon patient som är dåligt, dåligt ehm... informerad från 

avdelningen, det händer ju ibland. Och då kanske vi aldrig når den där bästa 

vården, just i bemötandet, för det har blivit fel från början. Så det är jätteviktigt 

redan på avdelningen..” 

Att få träffa patienter innan operation kunde skapa en djupare kontakt med patienterna. En 

del operationssjuksköterskor berättar att man gav patienterna ett känt ansikte och att man 

kände igen varandra när patienten kom till operation. De fick en bättre helhetsbild av 

patienterna när det gavs möjlighet att träffa dem före och efter operationen. En annan 

operationssjuksköterska uttryckte sig som att man tog mera ansvar för att ta till vara 

patientens intressen under operationen. 

”..när man har pratat med dom innan och dom har berättat saker för en, så blir 

ju det, så känner man ju sig lite mera som patientens advokat inne på 

operationsrummet. Men nu har han faktiskt sagt så här! Jag vet att han vill ha 

det såhär!” 

 

Att kunna planera 

Att få träffa patienter innan operation tyckte många operationssjuksköterskor även hade en 

praktisk fördel och kunde hjälpa dem att planera inför operationen. De får se patienten innan 

och bilda sig en klar uppfattning om uppläggningen samt vet exakt var ingreppet ska göras. 

Det i sin tur har en positiv effekt på tiden för förberedelser inför operation. 
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”Men sånt skulle man kanske kunna ha avklarat dagen innan om man liksom 

träffat patienten och fått en annan bild om vars sitter det, man kan liksom själv 

också bilda sig en egen uppfattning om vad som behövs.” 

 

Att få feedback på sitt arbete 

Genom att träffa patienter efter operation tyckte operationssjuksköterskorna att de kunde få 

feedback på sin omvårdnad, något som de verkade sakna. Genom att få feedback upplevde 

de flesta att de kunde förbättra sin omvårdnad och även öka sin kompetens som 

operationssjuksköterska. En operationssjuksköterska berättar att hon brukar få ett avslut 

genom att fråga av kirurgen hur patienten mår om det varit en speciell operation, medan en 

annan operationssjuksköterska tyckte att träffa patienten även efter operation kunde 

betraktas som en del i ett led att visa att man bryr sig om sina patienter på operation.  

”Det behöver inte vara något avancerat, just att man bara går dit och frågar hur 

dom mår nu och hur dom upplevde operationen så kanske man får lite feedback 

till vad man skulle kunna göra bättre nästa gång.” 

 

Att göra något bra för sina patienter 

Att få följa med en patient hela vägen, det vill säga pre-, intra- och postoperativt, upplevde de 

flesta operationssjuksköterskor som något positivt; som en känsla av att göra något bra och 

att det kunde vara givande att ha en kontakt hela vägen genom operationen. Trots detta fanns 

det de som tyckte att det inte gav dem själva så mycket tillfredsställelse personligen men att 

det ändå kändes bra eftersom patienten upplevde det som givande. 

”Men det här med att gå och ha samtal det tyckte inte jag gav mig så mycket. 

Men det kändes ju bra just för att det gav patienten någonting. Så på så vis tyckte 

jag väl att det var, jomen, det här var ju vettigt, det här kanske man borde göra.” 

 Att få skapa en kontakt med sina patienter och få bekräftelse från sina patienter beskrev en 

av operationssjuksköterskorna gav mening till arbetet. 

”Det känns ju bra när man har en, får en kontakt med en patient om man märker 

att dom är oroliga, att dom uppskattar den kontakten. Det ger ju såklart mig 
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någonting också, absolut. Det är väl en av sakerna som gör det här jobbet 

meningsfullt.. som sjuksköterska över huvudtaget.” 

 

 

Att skapa en förtroendefull relation 
 

Att vara i en kontakt med patienten framkom i intervjuerna med operationssköterskorna även 

som att skapa en förtroendefull relation.  Det kan beskrivas som att visa sig, kunna läsa av en 

patient, sätta patienten i fokus när den anländer till operationssalen, inge trygghet på olika 

sätt samt sedan värna om patienten när den sover. 

 

Att visa ett ansikte 

Så gott som alla operationssjuksköterskor pratade om att hälsa på patienterna när de kommer 

till avdelningen. Att presentera sig inför sina patienter och berätta vem man är kan anses som 

det första steget till att skapa en kontakt och inge trygghet till patienterna 

”Om man ligger där och man ser det tassar runt folk i salen och så här som man 

inte riktigt vet vad dom har för roll då kan man väl undra tänker jag men.. vad 

gör dom här ungefär. Så bara det och presentera sig och berätta vad man 

kommer att göra ungefär eller att man, att man är opsyster och så..” 

 

Att kunna läsa av en patient 

De flesta operationssjuksköterskor pratade även om att försöka läsa av patienten när denne 

kommer till operationsavdelningen och anpassa kontakt och omvårdnad därefter. Deltagarna 

i studien berättar att det finns patienter som man kan prata och skämta med inne på operation 

medan andra patienter bara vill få operationen gjord och bli sövda så fort som möjligt. För 

operationssjuksköterskor gäller det att respektera patientens vilja.  

”Och sen är det ju där också hur dom är, en del vill slumra och vill inte vara 

med, en del vill prata under tiden, en del skojjar vi ju med till och med alltså 

under operationen.” 
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”Jag hade en patient som kom till avdelningen och grät och då tänker man ju 

spontant att hon kanske vill ha tröst och stöd. Men hon ville inte ha varken det 

ena eller det andra, utan det var bara ”gör bara bort det här så fort som 

möjligt”.” 

 

Sätta patienten i fokus 

Många operationssjuksköterskor poängterade att det var viktigt att få patienterna att känna 

sig välkomna till avdelningen. Genom att välkomna patienten sätter man den genast som en 

central punkt i rummet. En operationssjuksköterska upplevde att vara sig själv och skapa en 

avslappnad atmosfär inom operationsteamet som en del i att få patienten bättre till mods och 

känna att alla är där för dennes skull.  

”Vad jag tycker är viktigast är att.. eh.. att man är sig själv, att man kan.. alltså 

om personalen är avslappnad och kan skojja och sådär. Ibland känns det lite 

tillgjort, men.. men det värsta som finns är ju såna stela och allvarliga mänskor 

som man inte riktigt vet om dom är sura eller irriterade och om dom kommer att 

vara fokuserad på sin uppgift eller vad är grejjen men..” 

Att finnas till för patienten och visa att man bryr sig om den var ett sätt försäkra patienten om 

att alla kommer att göra sitt bästa under operationen. Genom att ställa frågor om eventuella 

problem med patientens kropp kan operationssjuksköterskor planera uppläggningen 

utgående från varje patients individuella behov. En operationssjuksköterska berättar att hon 

gärna vill lära känna patienten lite för att bättre kunna ta hand om patienten när den sover. 

Att få ögonkontakt och ta i patienten hjälper till att skapa en bättre kontakt.  

”Alltså det händer väldigt mycket saker och för att då i det här bruset kunna få 

kontakt så tycker jag att det är viktigt att ta i min patient och titta dem i ögonen.” 

 

Inge trygghet 

Operationssjuksköterskor inger trygghet till sina patienter genom att finnas tillgängliga och 

visa respekt och omtanke. Det kan vara allt från att informera om vad som kommer att hända 

och svara på frågor till att stryka på patientens arm.  Några operationssjuksköterskor pratar 
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om att lägga märke till och bekräfta patientens reaktion. Genom att konfrontera patienten 

kan man ta upp de rädslor som patienten har inför operation och försöka lindra dem. 

”Nä jag brukar nog faktiskt fråga patienten då. Känner du dig jättestressad eller, 

eller om dom e lessna, alltså försöka och identifiera att jag har sett reaktionen 

hos den personen.” 

En operationssjuksköterska pratar om att det inte alltid är så att patienter vill ha mera 

information utan att det räcker med att visa närvaro. Andra berättar att de försöker att prata 

med patienterna om allt möjligt för att försöka avleda dem från att tänka på operationen.  

”Man kanske frågar om dom har några frågor och.. jamen säger att det kommer 

att gå bra och ja, sånt dära så att man, man försöker lugna helt enkelt och ibland 

är det att dom vill veta saker men ibland vill dom inte ens veta saker utan dom 

kanske bara vill ha en hand att hålla i och någon som stryker dom på armen.” 

 

Värna om en sovande patient 

En del operationssjuksköterskor kände att man även har kontakt med patienterna under själva 

ingreppet. Kontakten bestod då mer av vårda den sovande patienten och att se till att allt var 

säkert. En stor del i omvårdnaden var att undvika trycksår genom att se till att patienten var 

positionerad rätt och att man såg till att röra på eller massera vissa utsatta kroppsdelar.  

”Jamen egentligen har jag ju patientkontakt hela tiden fastän vi kommunicerar 

inte. Jag känner ju att jag jobbar med, med patienten fastän den sover.” 

Att bevara patientens integritet när den sover lyfte några fram som väldigt viktigt. Man vill 

skyla patienten så att den inte behöver ligga naken. En operationssjuksköterska beskrev det 

som att man vaktar patientens kropp. En annan deltagare tyckte även att man försöker skapa 

en bättre stämning i operationssalen och menade att arbetet då flyter på bättre. 

”Och även, alltså... liksom indirekt omvårdnad eller vad man ska säga, alltså att 

man ser till att jamen styra upp patienten, alltså operatören lite grann också då 

om dom känner sig lite grann arga och stressade då av vad som helst att liksom 

försöka, jamen, göra en bättre typ, känsla på sal. Alltså för att få det att flyta på 

bättre, går snabbare att operera kanske..” 
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Avsätta tid för att ta kontakt 
 

Att avsätta tid för att ta kontakt med patienten innebär att själv ta sitt ansvar för att hinna 

med kontakten under förberedelser inför operation. Operationssjuksköterskor jobbar enligt 

ett tidsschema som inte ger mycket utrymme för att skapa en relation till patienten. 

 

Att jobba enligt ett tidsschema 

Många operationssjuksköterskor upplevde att tiden för patientkontakt är väldigt kort och 

intensiv. En operationssjuksköterska beskriver det som att man vill producera när man är på 

sal men att man ändå inte ska stressa genom ett program utan ge patienten den tid som 

behövs. När patienten kommer till operationsavdelningen har man som 

operationssjuksköterska kort tid på sig att etablera en relation.  

”Ibland kan man känna att det är lite för snabbt men man vill ju påbörja, det är 

mycket man ska hinna göra på dagen. Kanske många operationer och det, så det 

måste startas upp.” 

En deltagare berättar att man hinner prata lite med patienterna men inte skapa någon större 

relation och att den korta tiden som patienten befinner sig på operation gör att man nästan 

får armbåga sig fram för att hinna ens fråga frågor. En del operationssjuksköterskor verkade 

frustrerade över hur lite patientkontakt de hade medan andra kände sig nöjda med tiden för 

patienterna. Några deltagare kände att de kunde sakna att ha en djupare kontakt med sina 

patienter, likt den man hade när man jobbade på en vanlig vårdavdelning, medan andra 

beskriver det som att man vänjer sig vid att ha mindre kontakt.  

”Nääe, i början tyckte jag att det var lite.. lite tråkigt sådär. För man hann inte 

så my.. man hann inte prata med patienterna så jättemycket utan sen var dom 

sövd och så var det ju som, jahapp, klart! Men ju mer man har jobbat så är man 

ju mer van då också.” 

En operationssjuksköterska upplever att hennes erfarenhet gör att hon kan känna hur mycket 

tid hon behöver för patientkontakten och att hon hinner bra med den. 

 



15 
 

Att ta sitt ansvar för att ta kontakt 

Även om tiden för patientkontakt på operation är kort berättar några 

operationssjuksköterskor att man behöver själv se till att ta kontakt med patienten. 

”Mmm... jag tror att det är ofta att man, man måste ta ansvar själv för att uppnå 

den tiden.” 

Förberedelserna inför operation kan ibland ta ganska länge och de kan då hitta tiden till att 

prata med patienten. Som operationssjuksköterska får man själv se till att ta till vara på den 

tid man har med patienten. Några deltagare berättar även att de själva kan bestämma hur 

mycket de tar kontakt med patienten. 

”Men det som är, om man säger bra i vårat yrke som operationssjuksköterska, 

att jag styr ju väldigt hur mycket patientkontakt jag vill ha och behöver ha.” 

 

 

Att skärma av sig och att inte vilja/våga ta kontakt 
 

En del kände att de skärmade av sig från patienten under ingreppet för att de vill koncentrera 

sig på operation. Att inte våga eller vilja ta kontakt med patienten yttrade sig genom 

osäkerhet, inte vilja förvirra patienter i onödan och att man inte uppskattade att ha 

patientkontakt.  

Att koncentrera sig på operation 

Några upplevde att deras arbete började när patienten sover. Som operationssjuksköterska 

behöver man ha tekniska kunskaper och att instrumentera under operation är en stor del av 

jobbet. En deltagare upplever att patientkontakten tog slut när ingreppet började och att 

fokus då ligger på de tekniska kunskaperna. 

”Om man säger såhär då, då är det patientkontakt fram tills själva ingreppet 

börjar. För att när man står när det är själva operationen och man håller på med 

instrument och i såret och hjälper till, då är det inte patientkontakt, det tycker 

jag inte. För att då är det liksom bara såret – instrument- såret-instrument och 

så grejjor och apparater.” 



16 
 

En annan operationssjuksköterska upplever det som lätt att tappa känslan av att det är en 

patient på operationsbordet när man har täckt över den. 

 

Att vara osäker 

Några av operationssjuksköterskorna pratade om att känna sig osäkra i kontakten med 

patienten. Det kan upplevas som svårt att veta hur man ska visa stöd åt patienten och en 

rädsla för att göra eller säga något fel kan bli ett hinder till att ta kontakt med patienten. En 

operationssjuksköterska beskriver det som att det kan bli svårare och svårare att prata med 

patienter och att kontakten kan upplevas som jobbig på grund av ovana. 

 ”Och en ovana, att man inte är van. Man är rädd för att säga fel saker tror jag.” 

En annan operationssjuksköterska funderar över att våga konfrontera en ledsen patient på 

grund av rädsla för att göra patienten upprörd. 

”Nää men det finns alltid utrymme man ska bara.. jag vet inte, det är väl det om 

man ska våga.. ta upp såna saker eller om man ska skita i det..” 

 

Att inte vilja förvirra patienter i onödan 

Många operationssjuksköterskor berättade att de ändå höll sig ganska ofta i bakgrunden när 

det kom till kontakten med patienten på operationssalen. Alla upplevde att man lämnade över 

den mesta av kontakten med patienten till anestesisjuksköterskan av naturliga skäl. 

”Jaa, dom har ju mer en naturlig kontakt (anestesin), så eh.. genom att det är 

dom som ... pysslar på mest i början där med att koppla upp och ..” 

De flesta av operationssjuksköterskorna motiverade det med att man inte ville förvirra 

patienterna i onödan eftersom det är mycket folk på operation och man ville inte ge patienten 

ännu ett ansikte att komma ihåg. Speciellt vid nervösa och rädda patienter försökte man 

minimera antalet människor runt patienten på operationssalen. En del kände även att man 

jobbade parallellt inom teamet och att man inte ville störa anestesisjuksköterskan och 

undersköterskan i deras arbete inför sövningen.  

”Man förvirrar patienten mera i onödan. Alltså det känns som att dom oftast har 

mera att tänka på, eller annat att tänka på när dom är där.” 
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”Ibland så vill man som inte riktigt störa i arbetet som narkossystern och 

undersköterskan gör heller utan..” 

Däremot försökte de ändå hålla sig i närheten när patienten var på sal och finnas tillgängliga 

ifall det skulle behövas. En operationssjuksköterska beskriver det som att veta när ens närvaro 

behövs och att vara redo att svara på frågor och kunna ta över ifall anestesisjuksköterskan och 

patienten inte fick en bra kontakt. 

”För det kan vara att narkosen och patienten kanske inte.. man kan ju märka att 

dom inte får en kontakt, alltså att.. då kanske jag behöver komma in, eller 

undersköterskan eller någonting.” 

 

Att inte uppskatta patientkontakt 

Det kan även kännas onödigt att skapa en djupare kontakt med patienter. En 

operationssjuksköterska beskriver det som en känsla av att det inte hör till ens arbete att gå 

och göra preoperativa samtal eftersom patienterna vanligtvis har frågor angående narkosen 

samt att det kan kännas som ett tvång istället. En del känner att sådana samtal inte ger 

någonting alls. 

”..att dom gör det mycket för att visa upp sig själv. För att på något vis visa att 

”jag är opsyster och jag är viktig” och sådär.” 

För en del operationssjuksköterskor kan det även kännas skönt att inte behöva ha så mycket 

omvårdnad med patienten. Att jobba på operation innebär en annan typ av sköterskearbete. 

Man jobbar med patienten och känner att man gör något bra för den men behöver inte alltid 

kommunicera med patienten. En operationssjuksköterska berättar att det inte känns som en 

stor sak om man inte hinner träffa patienten innan den blir sövd.   

”..men om det är ett sånt fall att det har blivit mycket på morgonen och man är 

iväg och fikar och så när man kommer tillbaks så sover patienten då känner ju 

inte jag att ”ååh, shit nu har jag inte hunnit träffa patienten”” 

En annan berättar att det är sitt intresse för kirurgi och anatomi som har fört henne in på 

sjuksköterskearbetet och att det inte stör henne att hon lämnat omvårdnadsbiten. 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Metoden som användes till denna studie var kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

För att kunna bedöma trovärdigheten till resultatet i en kvalitativ studie skall dess giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet diskuteras (Graneheim & Lundman, 2008). 

För att visa på resultatets giltighet i en studie bedöms det genom att lyfta fram det som är 

typiskt eller karaktäristiskt inom det område som var avsett att beskrivas (Graneheim & 

Lundman, 2008). Resultatet i denna studie har stärkts med tidigare forskning inom ämnet. Till 

studien genomfördes individuella intervjuer med 10 personer. Alla deltagare kom från samma 

sjukhus i norra Sverige men från tre olika operationsenheter.  Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier användes till denna studie, detta för att få med en så bred grupp av 

deltagare som möjligt oberoende av yrkeserfarenhet. En svaghet med detta kan vara att 

operationssjuksköterskor med kort arbetserfarenhet inte riktigt har hunnit komma in i sin 

yrkesroll och patientkontakten kan bli lidande på grund av att man har mycket annat att tänka 

på. 90 % av deltagarna var kvinnor, sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerat yrke och denna 

könsfördelning är vanligt på svenska sjukhus. Intervjuerna sträckte sig från 10 till 40 minuter. 

I informationsbreven avsattes en tid på 30 till 45 minuter för varje intervju. En aspekt som kan 

ha påverkat tiden på intervjuerna är att nio deltagare blev intervjuade på sin arbetstid, vilket 

kan ha medfört en tidspress på deltagarna som lett till kortare intervjuer. Att ha kunnat träffa 

deltagarna efter arbetsskiftets slut skulle ha kunnat ge mer tid för intervjuerna och ett djupare 

samt mera nyanserat resultat. Trots detta gav de intervjuade varierande berättelser vilket 

stärker intervjuernas giltighet. I resultatet presenteras även citat av deltagarna vilket 

ytterligare ökar trovärdigheten på studien 

Genom att beskriva analysarbetet stärks resultatets tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 

2008). Det är viktigt att intervjuerna transkriberas ordagrant inför analysen (Olsson & 

Sörensen, 2007). Författaren transkriberade sina intervjuer ensam vilket kan vara en svaghet 

i analysarbetet. Det kan också anses som en styrka eftersom det fördjupat förståelsen inför 

det studerade ämnet och påverkat resultatet positivt. Efter transkriberingen har 

meningsenheter som berör syftet med studien plockats ut ur texten. Meningsenheterna har 
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därefter reducerats så att endast kärnan av innehållet finns kvar. Innehållet kodades och 

kategoriserades för att sedan bilda fyra olika teman. För att uppnå trovärdighet då det gäller 

analysen gjordes den av författaren och därefter i dialog med handledaren. 

Överförbarhet handlar om hur resultatet kan överföras till andra situationer eller grupper 

(Graneheim & Lundman, 2008). Studiens resultat torde vara överförbart till liknande 

situationer och enheter i vården. 

Forskarens förförståelse kan anses som en viktig del i tolkningen vid kvalitativa studier 

(Graneheim & Lundman, 2008). Författarens förförståelse av ämnet som 

operationssjuksköterskestudent kan både ha påverkat resultatet i positiv riktning genom sitt 

intresse för ämnet och negativt genom begränsad kunskap och erfarenhet inom området. 

Genom att ha varit medveten om detta har författaren strävat efter att vara öppen och 

reflekterande i sin analys och säkrat att analysen är grundad i data, likaså i dialog med 

handledaren. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskor upplevelser av patientkontakt. 

Resultatet presenterades i fyra teman: Att få följa med en patient hela vägen, att skapa en 

förtroendefull relation, avsätta tid för att ta kontakt samt skärma av sig och att inte vilja/våga 

ta kontakt. 

Operationssjuksköterskorna berättade i temat Att få följa med patienten hela vägen att de 

upplevde att de kunde få en bättre helhetsbild av sina patienter och även öka sin egen 

kompetens när de träffade dem pre- och postoperativt. I en studie av Blomberg, Bisholt, 

Nilsson och Lindwall (2014) framkom det att operationssjuksköterskor önskade ett kort möte 

med patienten innan operation för att bättre kunna förbereda denne, samtidigt som de själva 

kunde kontrollera att planeringen inför operation var optimal. De kände att de ville följa 

patienten hela vägen, både före och efter operation, så att de kunde utvärdera den 

omvårdnad de gett till sin patient. Kristensson Uggla (2014) beskriver att det första steget till 

personcentrerad vård är att etablera en patientberättelse där man sätter personen och dess 
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livssituation i centrum för vårdprocessen istället för att fokusera på sjukdom och diagnos. Ur 

patientberättelsen växer förståelse för sjukdomserfarenhet som tillsammans med symtom ger 

en grund till diskussion och planering av vård. 

Många av operationssjuksköterskorna kände att de gjorde något gott för sina patienter och 

kunde visa att de verkligen brydde sig om dem när de fick träffas pre- och postoperativt. I en 

studie av Westerling och Bergbom (2008) berättar patienter hur det preoperativa samtalet 

skapar början på en vårdande relation mellan patient och operations- eller 

anestesisjuksköterskan. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna verkligen brydde sig om 

dem vilket i sin tur gjorde att de kände sig viktiga. När de sedan fick träffa samma sjuksköterska 

efter operation förstärktes känslan och patienterna kände att de blev sedda och behandlade 

som individer. 

I sin kontakt med patienter ville operationssjuksköterskorna skapa en förtroendefull relation. 

Detta gjordes bland annat genom att visa sig och välkomna patienten till salen. Professionella 

inom sjukvården kan hjälpa patienter att känna att man vill väl och att man innehar den 

kunskap och skicklighet som krävs för att hjälpa. Relationen handlar mycket om icke-verbal 

kommunikation men även valet av ord är viktigt (Ekman, Norberg & Swedman, 2014). En del 

beskrev att de kunde läsa av patienten för att veta hur mycket de skulle blanda sig in i 

patientkontakten. Blomberg et al. (2014) beskriver i sin studie att operationssjuksköterskorna 

gärna hälsade på sina patienter ansikte mot ansikte men att de även via patientens 

kroppsspråk visste när de hellre skulle hålla sig till bakgrunden. Att kontinuerligt informera 

patienter om vad som händer och finnas till för dem är viktigt för att inge trygghet hos 

patienterna. I en studie av Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007b) berättar 

operationssjuksköterskor att de försöker ligga ett steg före och informera patienterna om vad 

som händer och varför, samtidigt som man tillåter patienten att komma med egna önskningar. 

De understryker även vikten av att lyssna och finnas till för sina patienter. Genom att dela 

information med varandra skapas ett partnerskap, patienten delar med sig av sina upplevelser 

och erfarenheter samtidigt som personalen bidrar med sin professionella kunskap (Ekman et 

al., 2014). 

När patienten sover kan han eller hon inte längre kontrollera sin egen kropp eller vad som 

händer runt omkring. Operationssjuksköterskorna berättade då att de utförde omvårdnad på 

patienten för att skydda patienten från skador. De försökte även bevara patientens värdighet 
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bland annat genom att skyla dess kropp. Målet med den intraoperativa vården är att vårda 

kroppen genom att skydda och bevara patientens värdighet, undvika faror och skydda 

patienten från skador (Lindwall & von Post, 2008b). Blomberg et al. (2014) skriver i sin studie 

att operationssjuksköterskorna skyddade patienten genom att hålla ett öga på det sterila 

fältet, såg till att kroppstemperaturen inte sjönk och kontrollerade patientens position 

kontinuerligt för att undvika trycksår. De bevarade patientens värdighet genom att täcka över 

kroppen och såg till att alla arbetade professionellt.  

Vidare beskriver Att avsätta tid för att ta kontakt operationssjuksköterskors upplevelse av 

patientkontakt som att jobba enligt ett tidsschema där man behöver balansera effektivitet på 

sal och patientkontakt. Trots att man vill producera på sal så behöver man ge patienten den 

tid han eller hon behöver. I en studie av Chard (2000) beskriver operationssjuksköterskor en 

önskan om att jobba i en mindre stressad miljö eftersom stress ökar risken för att misstag 

begås. De förstod att det är viktigt att hålla tempot för att bli klara med sitt program men 

betonar vikten av att sätta patientsäkerheten i första hand. Blomberg et al. (2014) skriver att 

operationssjuksköterskor gärna vill ha ett kort möte intraoperativt med patienten innan den 

sövs för att förbereda patienten inför operation. Man försökte ändå att skynda sig för att 

undvika att det blev förseningar i operationsschemat som istället kunde göra att nästa patient 

blev struken. Operationssjuksköterskorna i denna studie berättade att de själv kunde styra hur 

mycket patientkontakt de har med sina patienter. Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007a) 

skriver i sin studie att hälsa, som är målet med att vårda, blir synligt när sjuksköterskan tar sig 

tid för patienten. Genom att avsätta tid för patienten upplever han eller hon en känsla av 

välmående. Hälsan blir för sjuksköterskan en källa för kraft och man skapar samtidigt 

högkvalitativ vård. 

Hinder för att ta patientkontakt kan upplevas av operationssjuksköterskor som att skärma av 

sig och att inte vilja/våga ta kontakt. Att vara operationssjuksköterska innebär att man 

behöver ha tekniska kunskaper och en stor del av arbetet är att hantera teknisk utrustning 

samt instrumentera under själva operationen. En del operationssjuksköterskor i studien 

beskrev att de kände att de inte behövde träffa sina patienter, de visste att de gjorde något 

bra för sina patienter ändå. En del av att utföra kvalificerad omvårdnad är det kognitivt-

instrumentella förnuftet. Omsorg, moraliskt handlande och omvårdnad innefattas även av 

förmågan att behärska den tekniska apparaturen så att det gynnar patienten (Scheel, 1996). 



22 
 

En del av deltagarna i studien berättade att de ofta höll sig i bakgrunden när patienten befann 

sig på sal. I en studie av Meretoja, Leino-Kilpi och Kaira (2004) framgår det att 

operationssjuksköterskor har lite kontakt med sina patienter trots att de ansvarar för deras 

vård under operation.  

I den här studien beskrev några operationssjuksköterskor en osäkerhet inför att prata med 

sina patienter. Det kunde upplevas som svårt att veta hur man visar stöd.  Ibland kan det 

krävas mod för att ta tid att prata med patienter om deras rädslor. Mod visar sig genom viljan 

att våga vara till för en annan människa. Genom modet vågar man möta patientens skuld, 

fördnedring och skam när kroppen uppför sig annorlunda (Lindwall & von Post, 2008b).  

 

 

Slutsats 
 

Att vara operationssjuksköterska innebär att ha en annorlunda patientkontakt och att själv 

kunna styra hur mycket patientkontakt de har med sina patienter. Att jobba på operation 

innebär att jobba som en del i ett team och operationssjuksköterskorna i denna studie 

beskriver hur de kan läsa av sina patienter och situationen på operationssalen för att veta hur 

mycket de blandar sig in i patientkontakten. Trots att fokus inte ligger på kommunikation visar 

studien att operationssjuksköterskorna bryr sig om och vill det bästa för sina patienter. En del 

deltagare beskrev svårigheter att veta hur man skulle visa stöd till sina patienter. Vidare 

forskning kunde fokusera på att identifiera osäkerhet och rädslor inför kontakten med 

patienten och hur man kan hjälpa sjuksköterskorna att komma över dem.  
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UMEÅ UNIVERSITET   
Institutionen för omvårdnad 

Bilaga 1 

 

 

Till verksamhetschef 

Förfrågan om att få genomföra en intervjustudie på er operationsenhet.  

Patientkontakt är en viktig del av alla sjuksköterskors arbete. Att som patient komma till en 

operationssal kan vara mycket skrämmande. Sjuksköterskor som jobbar inom 

operationssjukvård bör bemöta patienter på ett förtroendeingivande och lugnande sätt. 

Tyvärr blir tiden för patientkontakt ofta kort för operationssjuksköterskor.  

Jag studerar specialistutbildningen till operationssjuksköterska där det ingår att genomföra 

en vetenskaplig studie som sedan presenteras i en skriftlig rapport.  

Syftet med studien är att belysa upplevelsen av operationssjuksköterskors kontakt med 

patienter. Eftersom det inte är så vanligt med pre- och postoperativa samtal i Sverige 

fokuserar studien på den intraoperativa patientkontakten. Till studien kommer det att 

behövas operationssjuksköterskor från er enhet och tiden för varje intervju beräknas till ca 

30-45 minuter för varje intervju. Intervjuerna kommer att bandas in digitalt för att sedan 

transkriberas och analyseras. Allt material hanteras konfidentiellt och inga personuppgifter 

kommer att avslöjas i studien.  

Deltagandet i studien är fullständigt frivilligt och kan avbrytas utan att någon anledning 

behöver ges. 

Tid och plats för intervjuerna kommer att planeras efter att jag har fått Ert godkännande. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående. 

Med vänlig hälsning! 

 

Victoria Ström   Regina Santamäki-Fischer 

Operationssjuksköterskestudent Handledare 

Tel: XXXXXX   Tel: XXXXXX 

Email: XXXXXX   Email: XXXXXX 

 

 

 



 
 

Tillstånd till intervjustudie 

Jag samtycker till att denna studie får genomföras på min enhet. 

 

..................................................................................................... 

Datum, underskrift, operationsenhet 

......................................................................................... 

Telefonnummer, e-post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UMEÅ UNIVERSITET   
Institutionen för omvårdnad 

Bilaga 2 

 

 

Information och förfrågan till dig som operationssjuksköterska om 

medverkande till en intervjustudie 

Patientkontakt är en viktig del av alla sjuksköterskors arbete. Att som patient komma till en 

operationssal kan vara mycket skrämmande. Sjuksköterskor som jobbar inom 

operationssjukvård bör bemöta patienter på ett förtroendeingivande och lugnande sätt. 

Tyvärr blir tiden för patientkontakt ofta kort för operationssjuksköterskor.  

Jag studerar specialistutbildningen till operationssjuksköterska på Umeå Universitet.  I 

utbildningen ingår det att genomföra en vetenskaplig studie som sedan presenteras i en 

skriftlig rapport. Syftet med denna studie är att belysa upplevelsen av 

operationssjuksköterskors kontakt med patienter. Eftersom det inte är så vanligt med pre- 

och postoperativa samtal i Sverige fokuserar studien på den intraoperativa 

patientkontakten. Jag söker frivilliga operationssjuksköterskor för individuella intervjuer. 

Tiden för varje intervju beräknas till ca 30-45 minuter. Intervjuerna kommer efter 

överrenskommelse med deltagaren att bandas in digitalt för att sedan transkriberas och 

analyseras. Allt material hanteras konfidentiellt och inga personuppgifter kommer att 

avslöjas i studien.  

Deltagandet i studien är fullständigt frivilligt och kan avbrytas utan att någon anledning 

behöver ges. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående. 

Med vänlig hälsning! 

 

Victoria Ström   Regina Santamäki-Fischer 

Operationssjuksköterskestudent Handledare 

Tel: XXXXXX   Tel: XXXXXX 

Email: XXXXXX   Email: XXXXXX 

 

 

 

 



 
 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

Härmed intygar jag att jag har fått information om studien, min rätt till att vara anonym i studien och 

mitt frivilliga deltagande. Jag ger mitt samtycke till deltagandet av operationssjuksköterskors 

upplevelse av patientkontakt. 

 

......................................................................................... 

Datum, underskrift, operationsenhet 

 

......................................................................................... 

Telefonnummer, e-post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Exempel på förfarandet vid innehållsanalysen. 

Meningsenhet Kondenserat Kod Kategori Tema 

Man pratar om det som ska 

hända, hur det är för just den 

här patienten om, alltså kring 

det här med uppläggning 

positionering, vad det finns att 

tänka på där, informera om 

vad vi ska göra.  

Man pratar om 
det som ska 
hända, hur det 
är för patienten, 
informerar 
 

Informerar 
patienten 

Inge trygghet  

Sen beror det ju på, det är ju 

inte alla patienter som vill ha 

så mycket kontakt, så kan det 

också vara. Och en del vill ha 

mycket information och en del 

vill bara att, dom vill bara sova 

så fort som möjligt. Så då får 

man ju försöka tillmötesgå det, 

att göra som, alltså processen 

kort från det att dom kommer 

till det att dom sover.  

Alla patienter vill 
inte ha så 
mycket kontakt, 
man får 
tillmötesgå varje 
patients 
individuella 
behov 
 

Anpassa sig 
efter sin 
patient 

Att kunna läsa 
av en patient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att skapa en 
förtroendefull 
relation 

I och med att vi träffar många 

patienter, man hinner inte 

etablera så mycket kontakt så. 

Men däremot så känner jag att 

om jag kan, i mitt möte med 

patienten, förmedla någon 

slags trygghet eller göra att 

dom känner sig sedda och 

trygga så är ju det bra.  

Hinner inte 
etablera mycket 
kontakt men vill 
förmedla 
trygghet och 
göra så att 
patienterna 
känner sig sedda  
 

Att finnas till 
för och göra 
sitt bästa för 
sin patient 

Att sätta 
patienten i 
fokus 

 

Det kan ju vara allt från 
uppläggningen och sådär kan vi 
ju börja med. Att man tar det 
stegvis att ja, ser till att allt 
från att lakan är platta under 
och att dom har rätt stöd för 
armar och ben och fötter och 
allt vad det kan vara för att 
undvika trycksår och liknande 
saker. Till.. jamen vart man 
placerar neutrala elektroden 
på diatermin och jamen lite 
såna här allmänna saker. 

Korrekt 
uppläggning för 
att undvika 
skador på 
patienten 
 

Omvårdnad när 
patienten sover 
 

Värna om en 
sovande 
patient 

 

 


