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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Upprätthållandet av patientens värdighet är en central del i 

operationssjuksköterskans roll, vilket är extra viktigt då patienten är sövd. Det finns dock få 

studier inom operationssjukvård som fokuserar på hur den sövda patientens värdighet 

upprätthålls på operationssalen.  

Syfte: Syftet med studien var att observera hur den sövda patientens värdighet bevaras på 

operationssalen och vad i samtal och beteenden som talar för och emot att värdigheten 

upprätthålls. 

Metod: En etnografisk observationsstudie med kvalitativ ansats användes. Studien utfördes 

på en operationsavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige. Genom ett strategiskt urval 

observerades 20 operationer under 40 timmar. 

Resultat: Resultatet påvisar olikheter i personalens engagemang beroende på operationens 

omfattning. Vid operationer som krävde mer omfattande förberedelser observerades en större 

intention hos personalen att göra det bästa för patienten. Vikten av teamarbete observerades 

och hur personalen tillsammans kan upprätthålla patientens värdighet. Resultatet visade också 

hur kommunikationen mellan personalen på salen påverkade synen på patienten och vikten av 

att bevara sin professionalitet för att inte kränka patientens värdighet.  

Slutsats: Personal observerades bevara patientens värdighet. Det förekom dock situationer, 

samtal och ageranden som visade på en kränkning av patientens värdighet. Vid en del 

tillfällen skedde en kränkning, efterföljt av en bevarande åtgärd av en annan personal, vilket 

visar betydelsen av teamarbete i relation till upprätthållandet av den sövda patientens 

värdighet. Ju större ingrepp desto fler tecken på engagemang och omsorg om patienten 

observerades. Detta kan förklaras med att en kränkning av den yttre värdigheten kan ersättas 

med ageranden och åtgärder som stärker den inre värdigheten. 
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ABSTRACT 

Background: To maintain the patient's dignity is important for the theatre nurse, which 

becomes extra clear when the patient is anesthetized. However, there are few studies with 

focus on dignity of the anesthetized patient in the operating room. 

Aim: The purpose of this study was to observe how the dignity of the anesthetized patient is 

utilized in the operating room. 

Method: An ethnographic observational study with a qualitative approach was used. The 

study was conducted at a university hospital in Sweden. Through a strategic selection, 20 

operations were observed for 40 hours. 

Result: The result shows differences in staff involvement depending on operation. For 

operations requiring more extensive preparation, a clearer intention to do the best for the 

patient was observed. Even the importance of teamwork was observed. The result also 

showed how the communication between the staff affected the view of the patient and the 

importance of keeping professionalism in order not to compromise the patient's dignity. 

Conclusion: The dignity of the patient was preserved by the staff. However, there were 

situations, conversations and actions that showed a violation of the patient's dignity. On 

occasion, an offense was followed by a preservation by another staff, showing the importance 

of teamwork in relation to the maintenance of the dignity. The larger and more extensive 

intervention, the more signs of commitment and care about the patient were observed. This 

can be explained by the fact that violations of external dignity can be replaced by actions that 

strengthen internal dignity. 
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BAKGRUND 

Sjuksköterskeprofessionen har setts som den mest ärliga och etiska av alla professioner, enligt 

en amerikansk studie som Albina (2016) refererar till. I kontrast till detta lyfter Albina (2016) 

problem med kränkande behandling av patienter och skriver att patienter överlämnar sig i 

sjukvårdens händer i tron att de ska bli behandlade med den respekt och värdighet de förtjänar 

som människor. Sandman och Kjellström (2013) menar att värdighet i samband med vårdande 

handlar om hur en patient blir behandlad av vårdpersonalen samt hur patienten uppfattar sig 

själv utifrån dennes autonomi, integritet och historia. De två saker som behöver beaktas för 

vårdpersonalen är att undvika att kränka värdigheten, samt att upprätthålla och stärka den. En 

kränkning uppstår bland annat när patienten blir reducerad som person (Sandman & 

Kjellström, 2013). 

 

Värdighet i vården ur patientens perspektiv 

Rasmussen och Delmar (2014) skriver i sin forskning hur patienter behöver anpassa sin 

värdighet i samband med sjukhusvistelse. De beskriver att patienter upplever sin värdighet 

bevarad när de kände sig medbestämmande och erkända som individer. En viktig del är att 

personalen presenterar sig, lyssnar, ler och visar empati. Att patienter vill bli sedda, lyssnade 

på, tagna på allvar och respekterade för den person de är beskrivs i flera studier (Edlund, 

Lindwall, von Post & Lindström, 2013; Vendlegård, Hübner & Lindwall, 2010; Klavestad 

Moen & Nåden, 2015). Manookian, Cheraghi och Nasrabadi (2014) lyfter fram betydelsen av 

kommunikation som en faktor som påverkar värdighet. Med kommunikation menar de 

verbala interaktioner, kroppsspråk, medkännande och att avsätta tillräckligt med tid för 

kommunikation. Att personalen lyssnar och bekräftar patienternas behov och önskemål 

beskrivs av Valeberg, Liodden, Grimsmo & Lindwall (2018) som dessutom menar att 

patienternas värdighet bevaras genom att de får möjlighet att delta i beslut som rör dem själva 

genom att få olika alternativ. Att få vara med i beslut om vård och behandling är viktigt för att 

bevara värdigheten enligt Rasmussen och Delmar (2014), som beskriver hur det bidrar till en 

ökad upplevelse av kontroll hos patienten. De beskriver även en känsla av att inte behöva fatta 

beslut, att kunna lita på att personalen har kompetens och erfarenhet när sjukdom leder till 

brist på energi (Rasmussen & Delmar, 2014). Sandman och Kjellström (2013) menar att det 

finns en objektivt förknippad värdighet i samband med sjukdom, där en eventuell kränkning 

existerar även om patienten inte är medveten om det.  
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Albina (2016) skriver fortsatt i sin artikel att patienter förväntar sig att sjuksköterskor tar 

rollen som deras advokat och säger ifrån vid felbehandling. Dock speglar verkligheten inte 

förväntningarna då det förekommer både fysiska och psykiska felbehandlingar. 

Patientövergrepp kan visa sig på olika sätt, både fysiskt och verbalt, och kränker patientens 

mående och värdighet. Att som vårdpersonal inte agera för en patient ses som försummelse 

och leder till fysisk och psykisk skada. Att inte säga emot bevittnade övergrepp på patienten 

är på samma sätt ett övergrepp (Albina, 2016). Sandman och Kjellström (2013) antyder att 

värdigheten är olika hos alla individer. Vad som upplevs kränkande hos en patient kan en 

annan patient verka helt oberörd inför. Vårdpersonalens handlande blir mindre problematiskt 

hos den patient som ej upplevt kränkningen, men de menar också att vårdpersonalen inte ska 

handla så att en förlust av värdighet kan riskeras hos patienten.  

 

Värdighet på operationssalen 

Övergrepp och kränkningar av patienten på operationssalen är av särskilt intresse då anestesi 

gör patienten ytterligare sårbar och oförmögen att stå upp för sig själv (Albina, 2016; 

Steelman, 2015). Hansen (2012) menar att patienten är en svag part i relationen på 

operationssalen och befinner sig i en utsatt situation som gör det svårt att protestera om en 

handling upplevs kränkande. Att respektera patienten och vara medveten om denne är att ta 

vara på patientens värdighet. Patientens utsatthet och hjälplöshet och förlusten av 

självkontroll när de blir sövda beskrivs i ytterligare studier (Arakelian, Leo Swenne, 

Lindberg, Rudolfsson & von Vogelsang, 2016; Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 

2015a). Patienten behöver känna en trygghet i att värdigheten upprätthålls under hela 

operationen. Det är därför viktigt enligt Blomberg och medarbetare (2015a) att synliggöra 

omvårdnadsarbetet samt att belysa operationssjuksköterskans roll att företräda patienten.  

 

Valeberg och medarbetare (2018) belyser bevarandet av patientens värdighet i den 

perioperativa vården genom tre underkategorier: att avsätta tid för patienten, att bjuda in 

patienten att delta och att skydda patientens kropp. De menar att personalen kan lindra 

patientens lidande, ångest och rädsla genom att sakta ner sitt arbete, lyssna och ta sig tid. 

Personalen tar då mer ansvar för patientens mående vilket är förenligt med patientens 

perspektiv på värdighet enligt Edlund och medarbetare (2013). Att lyssna till patientens 

berättelse är även en viktig del i personcentrerad vård, som är en av sex kärnkompetenser 

inom omvårdnad (Ekman & Norberg, 2013). Kelvered, Öhlén och Åkesdotter Gustafsson 

(2011) antyder även de att personalen behöver lyssna på patienten och visa att de förstår 
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patientens sårbarhet. Valeberg och medarbetare (2018) belyser även att patientens värdighet 

bevaras genom att de ges möjlighet att delta i den perioperativa omvårdnadsprocessen samt 

genom att personalen skyddar deras kropp mot kyla och ovälkomna blickar (Valeberg et al., 

2018). 

 

Valeberg och medarbetare (2018) beskriver vidare tre underkategorier där patientens 

värdighet kränktes. Att ignorera patienten, förtala patienten och att kränka patientens 

kroppsliga integritet. Personalen upplevdes prata med varandra och inte ge patienten 

uppmärksamhet vilket ledde till att patientens önskan och oro inte bekräftades (Valeberg et 

al., 2018). Även Vendlegård och medarbetare (2010) beskriver upplevd kränkt värdighet hos 

patienter när personal uppträder nonchalant och gör patienten osynlig. Personalen upplevdes 

även ge elaka och kritiska kommentarer och slutligen upplevdes även att patientens kropp 

blottades i onödan (Valeberg et al., 2018; Vendelgård et al., 2010). I en studie av Willassen, 

Blomberg, von Post och Lindwall (2015) upplevdes dessutom en avsaknad av kurage att 

skydda patientens värdighet i den perioperativa omvårdnaden. I samband med detta beskrivs 

en inre etisk konflikt av Willassen och medarbetare (2015), vilken Lindwall och von Post 

(2008) beskriver som en värdekonflikt. Begreppet värdekonflikt beskriver den konflikt som 

uppstår hos vårdpersonal som bevittnar när patientens värdighet inte respekteras, exempelvis 

av oprofessionell behandling eller ohövligt bemötande. Detta skapar lidande hos både patient 

och vårdare (Lindwall & von Post, 2008). Shirani Bidabadi, Yazdannik och Zargham-

Boroujeni (2017) presenterar i sitt resultat att en reduktionistisk och paternalistisk atmosfär 

blir ett hinder för en värdig vård. Där beskrivs även felaktigt språk och objektiverande 

attityder som ett hot mot värdigheten. Lindwall och von Post (2008) trycker på betydelsen av 

kommunikation på operationssalen och menar att genom att kommunicera på ett värdigt sätt 

om patienten påverkas stämning och agerande på operationssalen.  

 

Blomberg, Willassen, von Post och Lindwall (2015b) framför i sin forskning en önskan hos 

operationssjuksköterskan att bevara patientens värdighet, detta bland annat genom att värna 

om patienters integritet och behandla dem som individer, vilket även detta är i enlighet med 

personcentrerad vård (Ekman & Norberg, 2013). Blomberg och medarbetare (2015a) 

beskriver hur operationssjuksköterskor har en önskan om att “följa patienten hela vägen” 

(s.363), detta genom att säkerställa en “kontinuitet i patientens vård” (s.363) och att hålla ett 

“vakande öga på patienten” (s.363). Att hålla ett vakande öga innebär att skydda patientens 

kropp och bevara patientens värdighet genom hela det perioperativa förloppet. Genom 
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kontinuitet i omvårdnaden lär operationssjuksköterskan känna patienten och får lättare att ta 

ansvar för patienten. Trots att det finns en ambition hos operationssjuksköterskor att 

synliggöra omvårdnaden i det perioperativa vårdförloppet så finns det idag ett biomedicinskt 

och ett tekniskt synsätt som leder till att operationssjuksköterskor fortsätter erbjuda 

omvårdnad i det fördolda (Blomberg et al., 2015a). 

 

Operationssjuksköterskans roll och ansvar  

Att värna om etiska aspekter i den perioperativa vårdmiljön ingår i specialistsjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011) vilket är viktigt för att bidra till upplevelsen av hopp och tillit 

samt respekt för patientens värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt den etiska 

koden för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) ska sjuksköterskan uppvisa 

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

mot patienten. Sjuksköterskan ansvarar även för att patientens säkerhet, värdighet och 

rättighet tas tillvara. Sjuksköterskan har ett ansvar att skydda patientens hälsa mot hot från 

medarbetare och andra personers handlande.  Manookian och medarbetare (2014) antyder att 

personalens etiska och professionella principer påverkar patientens värdighet och rättigheter. 

Den perioperativa sjuksköterskan har till uppgift att upprätthålla en säker och vårdande miljö 

för patienten där säkra och adekvata omvårdnadsåtgärder snabbt skall kunna initieras, vilket 

bland annat innebär en funktion som patientens advokat relaterat till den ökade sårbarheten 

(Steelman, 2015).  

 

Att agera som patientens advokat innebär enligt Galuska (2016) att respektera patientens 

rättigheter och behov och stödja dem i deras självständighet och självbestämmande. Att vara 

patientens advokat är inte bara en förväntan utifrån professionen utan också en moralisk och 

etisk förpliktelse menar Galuska (2016). I en intervjustudie av Kelvered och medarbetare 

(2011) framkom en intention hos operationssjuksköterskan att bemöta patienten som en 

individ och få patienten att uppleva trygghet. Målet med omvårdnaden, ansåg deltagarna i 

studien, var att erbjuda patienten en säker miljö genom att samarbeta med kirurgen, utföra 

omvårdnadsåtgärderna på ett säkert sätt, leda arbetet på operationssalen och utvärdera 

resultaten av omvårdnadsåtgärderna. Sundqvist, Holmefur, Nilsson och Anderzén-Carlsson 

(2016) antyder att operationssjuksköterskan önskar stå upp för patienten för att försäkra en 

god vård. Vikten av att vara påläst om patientens anamnes och aktuella status genom att läsa 

journal och prata med patienten, lyfts fram av Kelvered och medarbetare (2011). De lyfter 
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även fram vikten av att se hela människan och inte bara koncentrera sig på såret. 

Operationssjuksköterskor framhöll utöver hygien och aseptik även områden som att se 

patienten som en individ och att lyssna och samtala med patienten som viktigt.  

 

Teoretisk utgångspunkt: Begreppet Värdighet 

Värdighet identifieras enligt Nationalencyklopedin (2018) som ”bestämd känsla av vad som 

är värdigt beteende för den egna personen”, exempelvis mänsklig värdighet, att åldras med 

värdighet eller under någons värdighet. Det kan även innebära att ”att ha ett visst värde i ett 

visst avseende” exempelvis likvärdighet och trovärdighet samt att ha ”en (hög) ställning och 

anseende i ett visst samhälle”, här nämns synonymer som dignitet, grad och rang. Vid sökning 

på den engelska översättningen av ordet värdighet, dignity, så förekommer förklaringar som 

värdighet, höghet och ädelhet (Nationalencyklopedin, 2018). Vid sökning på Svenska meSH 

översätts värdighet till sökordet personhood, vilket beskrivs som människovärde (Karolinska 

institutet, 2016). 

 

Begreppet värdighet beskrivs i litteraturen som ett komplicerat begrepp som saknar en 

specifik definition (Edlund & Lindwall 2017; Leget 2012; Griffin-Heslin 2005). Värdighet 

beskrivs av Edlund och Lindwall (2017) och Edlund och medarbetare (2013) utifrån två 

dimensioner; absolut värdighet och relativ värdighet.  Absolut värdighet beskrivs som 

oföränderlig, vilket innebär en position som anses fri från värderingar. Exempel på 

synonymer är befattning och värde. Absolut värdighet beskrivs ha en andlig dimension vilken 

utgörs av ett grundläggande mänskligt värde som innebär frihet, ansvar och skyldighet. 

Friheten innebär att människan alltid har ett val att relatera till en situation. Ansvaret ses som 

en intern plikt och skyldigheten som en extern plikt. Då den absoluta värdigheten alltid finns, 

gäller det att i möten med människor upptäcka och respektera dessa spår (Edlund et al., 2013). 

Relativ värdighet kan delas in i en inre och en yttre värdighet. Den inre värdigheten beskrivs 

som en psykisk dimension och ett inre etiskt förhållningssätt som gör oss medvetna om vår 

egen och andras värdighet. Detta innebär något som kan kränkas men även återskapas. 

Synonymer kan vara den ställning eller rang som någon har i en grupp, men även stolthet. 

Den inre värdigheten beror på ett förhållningssätt till sig själv och andra samt sitt eget och 

andras värde. Värdigheten kan, i exempelvis en vårdande situation, förstärkas eller försvagas i 

relationen med andra människor. I jämförelse beskrivs integritet som en personlig gräns 

medan relativ värdighet har sitt ursprung i personliga värden (Edlund & Lindwall, 2017). 
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Yttre värdighet innebär en kroppslig, estetisk dimension som kan beskrivas med synonymer 

som aktning, pondus och heder. Den yttre värdigheten är föränderlig eftersom den är 

beroende av kulturella aspekter och upplevs i relation till en annan människa, grupp eller 

företeelse. Den yttre värdigheten kan även ses sammankopplat till vår mänsklighet, att se sig 

själv som människa och det ansvar vi har för oss själva och gentemot andra människor. 

Genom att visa omsorg för varandra bekräftar vi både den andres och vår egen värdighet 

(Edlund & Lindwall, 2017).  

 

Leget (2012) sorterar in värdighet i andra dimensioner: subjektiv värdighet, social och 

relationell värdighet samt inneboende värdighet. Den subjektiva värdigheten syftar på en 

persons självkänsla och självrespekt, hur en individ ser på sig själv och hur andra människor 

ser på individen. Den sociala och relationella värdigheten lutar mer åt hur samhället ser på 

individer och deras relation till varandra och är beroende av kulturella värden och normer. 

Den inneboende värdigheten är okränkbar och finns hos alla individer. 

 

Nordenfeldt (2004) beskriver begreppet värdighet genom människovärde, värdighet som 

meritvärde, värdighet som moralisk hållning och värdighet som identitet. Människovärdet 

menar Nordenfeldt (2004) existerar hos alla människor och alla har lika mycket av. Det kan 

inte förloras så länge människan existerar. Värdighet som meritvärde kan komma och gå och 

beror på vilken social ställning en person har, vilket uppkommer när en person blir formellt 

utsedd. Denna ställning är förknippad med rättigheter och skyldigheter och är kopplad till att 

en person är överordnad. Meritvärdet existerar så länge personen har sin position kvar. 

Värdighet som moralisk hållning innebär att en person får en slags värdighet genom att utföra 

moraliska handlingar. Det kan inom sjukvården innebära att personalen uppträder värdigt. 

Värdigheten kan förminskas om en person utför omoraliska handlingar. Den moraliska 

hållningen kopplas även till självrespekt men det är inte bara upp till den enskilda  individen 

att avgöra vilka handlingar som är moraliskt rätt utan det bedöms utifrån den gemenskap som 

personen befinner sig i. Värdighet som identitet är ännu en vinkel enligt Nordenfeldt (2004) 

och handlar om en persons värde och respekt utifrån personens autonomi, integritet och 

historia. Det handlar om hur en person blir behandlad av andra och även om hur personen ser 

på sig själv. 

 

Författarna har i denna studie valt att utgå från begreppet värdighet som det tolkats av Edlund 

och Lindwall (2017) och Edlund och medarbetare (2013) (Tabell 1).  
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Tabell 1. Översikt av begreppet värdighet utifrån Edlund och Lindwall (2017) och Edlund och 

medarbetare (2013). 

 

VÄRDIGHET 

 

Absolut värdighet 

 

Relativ värdighet 

  

Inre värdighet 

 

Yttre värdighet 

 

Andlig dimension 

Grundläggande människovärde  

Frihet- Ansvar- Skyldighet 

Intern och extern plikt 

Oföränderlig 

 

Psykisk dimension 

Inre etiskt förhållningssätt 

Personliga värden 

Kan kränkas och återskapas 

 

Kroppslig estetisk dimension 

Kulturella aspekter 

Sammankopplad till 

mänskligheten- Att visa omsorg 

 

Då värdighet ses som ett centralt begrepp inom omvårdnad och samtidigt som ett vagt, 

tvetydigt och abstrakt koncept som är omöjligt att mäta är det viktigt att få en klarhet i 

begreppets mening. Detta då värdigheten lätt kan äventyras i akuta situationer enligt Griffin-

Heslin (2005). Edlund och Lindwall (2017) skriver att värdighet ses på olika sätt i den 

vårdvetenskapliga forskningen. Eftersom människan är sårbar så är det viktigt att respekten 

finns i de situationer där människan inte har kontroll. Den värdighet som bestäms av 

kulturella och sociala normer bestäms av språk, klädstil, uppförande, social ställning och 

nätverk menar Edlund och Lindwall (2017). Varje persons värdighet blir unik då den byggs 

upp av olika skilda världar och relateras därigenom till personens samhällsklass, position, 

makt, ära, anständighet och rykte. Värdena rangordnas och personen måste passa in i den 

kontext hon befinner sig i för att känna värdighet. Inom vården bevaras patientens värdighet 

genom att skapa valmöjligheter och ordna avskildhet. Patienten får hjälp utan att vårdaren 

påpekar det och ger så enkla och tydliga instruktioner som möjligt. Det är viktigt att se 

personen bakom hjälpbehovet. Vårdarens egen värdighet bekräftas genom att känna sig 

betydelsefull menar Edlund och Lindwall (2017). Patienten önskar bli bemött med respekt 

och aktning och att bli bekräftad som en unik person och inte som en diagnos då det upplevs 
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som kränkande. Den egna värdigheten blir hotad eller försvinner när självständigheten och 

oberoendet påverkas. Bevarad värdighet är också starkt kopplad till att inte vara en belastning 

för andra människor eller för samhället (Edlund & Lindwall, 2017).  

 

Problemformulering  

Operationssjukvården tenderar att i huvudsak utgå ifrån ett biomedicinskt och tekniskt synsätt 

vilket gör att omvårdnaden hamnar i bakgrunden. Operationssjuksköterskans kompetens och 

det omvårdnadsarbete som operationssjuksköterskan utför behöver synliggöras och energi 

behöver läggas på att stärka den personcentrerade perioperativa vården. I personcentrerad 

vård har värdighet en stor del och därför behöver detta komplexa begrepp förtydligas och 

exemplifieras genom att knyta an till den kliniska verkligheten. På operationssalen befinner 

sig patienten i en mycket utsatt situation och då patienten är sövd försvinner förmågan att stå 

upp för sig själv och sina rättigheter helt. Patienten är då beroende av att någon agerar i 

dennes sak. Det finns få studier inom operationssjukvård som fokuserar på hur den sövda 

patientens värdighet upprätthålls. Då upprätthållandet av patientens värdighet är en central del 

i operationssjuksköterskans roll så är det av betydelse att detta synliggörs. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att observera hur den sövda patientens värdighet bevaras på 

operationssalen och vad i samtal och beteenden som talar för och emot att värdigheten 

upprätthålls. 

 

METOD 

Design 

Studiens design är en kvalitativ etnografisk observationsstudie med induktiv ansats. En 

etnografisk studie användes för att ta del av andra människors vardag och för att förstå en 

grupp människors kultur. Metoden synliggör det som är svårt att sätta ord på och inte är 

åtkomligt vid intervjuer och skrivna berättelser (Dahlberg, 1997; Pilhammar & Skyvell 

Nilsson, 2017). Deltagande observation användes då det kan ge ett stort varierat material av 

beteende i olika situationer (Carlson, 2017). Nivån på deltagandet innebar att personalen 

visste om observatörens närvaro men att observatören inte deltog i några 

omvårdnadshandlingar. Under observationerna möjliggjordes även nya frågeställningar som 

var svåra att nå fram till i förväg (Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017). 
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Urval 

Studien utfördes på en operationsavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige. Ett strategiskt 

urval användes. Urvalet styrdes av verksamheten och de situationer som uppstod under den 

period författarna var där (Carlson, 2017; Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017). 

Inklusionskriterier för observationerna var operationer där patienten beräknades vara sövd 

under 120 minuter. Exklusionskriterier var operationer där patienten planerades vara vaken 

samt där patienten beräknades vara sövd kortare tid än 120 minuter. I samråd med en 

kontaktperson på avdelningen valdes lämpliga operationer ut. Om någon personal på salen 

motsatte sig deltagande genom att meddela kontaktpersonen eller observatören detta 

exkluderades även den, vilket inte blev aktuellt. En komprimerad modell av etnografisk studie 

användes, vilket innebär en intensiv närvaro under minst en vecka (Pilhammar & Skyvell 

Nilsson, 2017). För att få svar på studiens syfte bedömdes att 20 observationer, två timmar 

långa med totalt 40 timmars observationstid, skulle utföras. Då en full arbetsvecka innebär 40 

timmar så ansågs detta vara tillräckligt för studien. 

 

Kontext 

Observationerna utfördes på en operationsavdelning med två olika enheter där samma 

personalen arbetar. Personalkategorier som befann sig på operationssalen under 

observationerna var vanligtvis operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, en eller två 

undersköterskor, anestesiläkare och en eller flera kirurger. Ingreppen varierade i omfattning 

från mindre i exempelvis ansikte till större där stora delar av kroppen var involverade. 

 

Datainsamlingsmetod 

Ett observationsprotokoll utformades för att underlätta observationer och fältanteckningar 

(Bilaga 1). Där fanns ett antal frågeställningar till stöd för vad författarna anser skulle 

uppmärksammas under observationen. Frågeställningarna var utformade utifrån studiens 

syfte, genomgången litteratur och vad författarna bedömde tala för eller emot att patientens 

värdighet upprätthålls. Situationsdata fanns även med i protokollet såsom tid och datum, 

observatör och typ av operation. Ålder och kön på patienten samt personalkategorier som 

fanns på salen dokumenterades i den mån det var möjligt. Syftet med denna data var att kunna 

se eventuella samband mellan olika operationer eller om patientens kön eller ålder påverkade 

omhändertagandet och resultatet. Inför studien utförde observatörerna två observationer som 

fungerade som pilottest av protokollet. De inkluderades sedan i studien och under studien 
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utfördes ytterligare 18 observationer. Anteckningar fördes under hela observationen och 

utgjorde grunden för analysen. De innehöll både observationer och i vissa fall informella 

samtal om något behövde förklaras eller förtydligas (Carlson, 2017). Fältanteckningarna 

renskrevs i ett ordbehandlingsprogram och sparades på ett USB-minne. Inga uppgifter om 

patienten eller från patientens journal samlades in då information om patienten inte var 

relevant för studien. 

 

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med avdelningschef för operationsavdelningen och chef för avdelningens 

anestesipersonal eftersom det bedömdes att observationerna skulle komma att inkludera och 

påverka även dem. Avdelningschefen utsåg en kontaktperson vilken utgjordes av en 

gruppchef på avdelningen. Kontaktpersoner är viktiga i etnografiska studier eftersom de kan 

ge tillträde till fältet för studien (Carlson, 2017). Tillstånd söktes hos verksamhetschef för 

operationsavdelningen samt verksamhetschef för avdelningens anestesipersonal (Bilaga 2 & 

3). 

 

Ett par veckor innan studien skulle påbörjas togs kontakt med utsedd kontaktperson. 

Projektplan och informationsbrev (Bilaga 4) överlämnades och tid för möte i anslutning till 

studiens början bestämdes. På grund av administrativa problem, som författarna inte kunde 

påverka, kom inte informationsbrevet fram till personalen som det var tänkt och inte förrän 

samma vecka som studien påbörjades delgavs personalen information om studien. Författarna 

fick då även en ny kontaktperson samt möjlighet att informera operationspersonalen på ett 

morgonmöte innan start. Informanterna fick där möjlighet att ställa frågor direkt till 

författarna. Anestesipersonalen informerades även de i samband med att studien påbörjades.  

 

Två pilottest utfördes för att prova på att observera samt att testa observationsprotokollet. Inga 

justeringar gjordes i protokollet och efter diskussion mellan författarna bedömdes att även 

dessa kunde ingå i resultatet.  

 

Under två veckor skedde observationerna på operationsavdelningen och lämpliga operationer 

valdes ut i samråd med kontaktperson på avdelningen. De två författarna utförde tio 

observationer var under två veckor, totalt ca 40 timmars observationstid. I första hand valdes 

längre operationer men eftersom observatörerna insåg att det ibland tog lång tid bara med 

förberedelserna så inkluderades även operationer med kortare planerad operationstid. 
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Observatörerna erfor dessutom att det mesta av resultatet utspelade sig under första delen av 

operationen och därefter fortsatte på liknande sätt. Av den anledningen valdes att vid ett 

tillfälle avsluta observationen efter 90 minuter och inga hinder sågs att några av operationerna 

blev klara efter ca 90 minuters observation, även om målet initialt varit 120 minuter. Höll 

operationen på längre än 120 minuter så lämnades salen efter 120 minuter enligt plan. 

Inklusive de första två pilotobservationerna så uppnåddes målet med totalt 20 observationer 

och ca 40 timmars observationstid. Observationerna startade i samband med att patienten blev 

sövd. I några fall var observatörerna på salen i samband med att patienten kom in och 

observationerna kunde då starta lite tidigare för att se om personalens möte med den vakna 

patienten påverkade hur patienten behandlades som sövd. Under observationerna fördes 

anteckningar utifrån observationsprotokollet och även reflekterande anteckningar. Protokollet 

utformades i A5-format för att underlätta hanteringen. I direkt anslutning till observationen 

gjordes en sammanställning och renskrivning av materialet. Tankar och reflektioner kring 

observationerna diskuterades mellan författarna och antecknades. På så sätt skedde analys 

parallellt med observationerna (Carlson, 2017). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Lagen om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) behöver arbete som förs 

på högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå vanligtvis inte ansöka om etikprövning. 

Studien kan därför genomföras utan ett etiskt godkännande. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) reglerar tystnadsplikt och sekretess i vården, vilket tillämpades under 

observationerna genom att författarna skrev på ett formulär för tystnadsplikt som gällde under 

hela utbildningen. Skriftligt tillstånd söktes hos de två aktuella verksamhetscheferna (Bilaga 2 

& 3). Författarna skulle i denna studie observera personalens arbete på operationssalen och 

därför samlades inga patientuppgifter in och inga uppgifter hämtades utifrån journaler. Inga 

anteckningar fördes om någon specifik personal. Inga anteckningar kan härledas till någon 

individ, varken patient eller personal. På grund av administrativa svårigheter som författarna 

hade svårt att påverka i efterhand så kom informationen sent till personalen på 

operationsavdelningen när de tillfrågades om de vill delta i studien. Betänketiden kan därför 

ha blivit kort för personalen, men de  informerades att de när som helst kunde säga ifrån sitt 

deltagande. All observerad personal garanterades konfidentialitet. Alla anteckningar 

förvarades på ett USB-minne hos författarna på ett säkert ställe och ingen annan kunde få 

tillgång till dem. När studien är avslutad och examinerad kommer alla anteckningar och 

observationsprotokoll makuleras. Dessa överväganden följde de principer som all forskning 
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bör hålla sig till för att skydda den enskilda människan, att inte skada, att respektera dess 

autonomi och självbestämmande samt att rättfärdiga valet av deltagare (Kjellström, 2017). 

 

Författarnas förförståelse  

Den ena författaren har 12 års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska och har arbetat 19 år 

inom vård och omsorg. Den andra författaren har arbetat fem år som legitimerad 

sjuksköterska och har arbetat inom vård och omsorg i åtta år. Båda författarna har under 

studietiden haft 13 veckors verksamhetsförlagd utbildning på olika operationsavdelningar, 

samt läst mycket litteratur och forskning inom området omvårdnad inom operationssjukvård. 

Författarna har därmed lång erfarenhet av omvårdnadsarbete. Författarna har dock ingen 

tidigare erfarenhet av att utföra observationer.  

 

Bearbetning och analys. 

Materialet bearbetades och beskrevs utifrån författarnas upplevelser och tolkningar, vilket 

benämns som etic-perspektivet av Carlson (2017) och där hermeneutisk analysmetod använts 

(Friberg & Öhlén, 2017; Henricson, 2017). Analysmetod valdes utifrån syftet och beskrivs av 

Carlson (2017). Hermeneutisk analysmetod innebär även att författarna medvetandegjort sin 

förförståelse och använt denna i analysprocessen. Analysen startade vid observationstillfället 

när fältanteckningar skrevs ner i protokollet. Författarna träffades mellan observationerna i ett 

enskilt rum och kunde diskutera vad man upplevt. Anteckningar renskrevs vanligtvis direkt 

innan nästa observation påbörjades. I samband med bearbetningen uppstod nya frågor och 

reflektioner, som antecknades och ledde författarna vidare i sitt arbete (Pilhammar & Skyvell 

Nilsson, 2017).  När observationerna var klara fortsatte analysen genom noggrann 

genomläsning av alla sammanställningar av båda författarna för att bekanta sig med 

materialet, detta benämns som naiv läsning i litteraturen. Materialet lästes sedan igenom flera 

gånger för att upptäcka likheter och skillnader samt hitta handlingsmönster och teman. Dessa 

gav kategorier som sedan sorterades i underkategorier och slutligen jämfördes kategorierna 

mot varandra i olika steg av kodning. Diskussion och reflekterande anteckningar fördes 

mellan författarna under hela processen, vilket ökar reflexivitet och trovärdighet (Carlson, 

2017).  
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RESULTAT 

Resultatet av observationerna visade inga olikheter i omhändertagandet av patienten relaterat 

till värdighet i förhållande till kön eller ålder. Däremot påvisade resultatet vissa olikheter i hur 

värdigheten hanterades beroende på ingrepp, där hälften av operationerna utfördes i 

ansiktsregionen och den andra hälften utfördes i varierande grad på övriga kroppen. Vid de 

större ingreppen som krävde mer förberedelser upplevdes en större intention hos personalen 

att patienten skulle ha det bra. Personalen visade större omsorg och försökte tillsammans att 

arbeta för patienten på ett värdigt sätt. Vid mindre ingrepp upplevdes inte samma engagemang 

från personalen utan observatörerna upplevde mer ett arbete som måste göras. Nedan 

presenteras resultatet i kategorier och underkategorier (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Fördelning av kategorier och underkategorier 

 

Tema/Kategori Underkategori 

FÖRBEREDELSER 

-Att skapa förutsättningar 

- Att vara påläst 

- Att hälsa på patienten 

KOMMUNIKATION 

-Att prata på operationssalen 

-Att benämna den sövda patienten 

-Att prata om den sövda patienten 

-Att prata om annat 

PATIENTENS ADVOKAT 

-Att visa omsorg och skydda patienten 

 

- Att vårda patienten 

- Att hantera blottandet av patientens kropp 

- Att företräda patienten 

- Att tillvarata patientens önskemål 

 

 

Förberedelser - Att skapa förutsättningar 

Att vara påläst om patienten 

Observatörens bedömning av om operationssjuksköterskan var påläst varierade, från att de 

inte kunde svara på vad som skulle göras eller hur patienten skadat sig till att de verkar ha 

koll på patienten. Vid ett par tillfällen tillfrågades operationssjuksköterskan av observatören 

om vad som skulle göras eller vad patienten hade gjort, detta med syfte att försöka göra en 
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bedömning av om hen verkade påläst eller ej. Detta resulterade i att hen vid ett tillfälle bollade 

över frågan till kirurgen som förklarade på ett mycket värdigt sätt patientens problem och vad 

och varför ingreppet skulle göras.  

 

Att hälsa på patienten 

Observatörerna noterade ibland om operationssköterskan hälsade på patienten innan sövning, 

vilket upplevdes som positivt i förhållande till värdighet och ett tecken på 

operationssjuksköterskans engagemang. Dock kom operationssjuksköterskan ofta in på salen 

först när patienten var sövd. En operationssjuksköterska uttryckte att hen inte brukade hälsa 

på patienten och förklarade detta med att “det blir så många människor runt patienten ändå, 

de får göra sitt ifred”.  

 

Följande situation är ett exempel på personal som verkade mindre påläst, men även på 

uppmärksam personal som talar för värdighet.  

 

En timme in i operationen diskuteras vilket som är patientens tilltalsnamn. 

Kirurgen frågar vad patienten heter. Undersköterskan säger “det står ... i 

journalen” och operationssjuksköterskan säger “men han presenterade sig som 

...”. 

 

Kommunikation- Att prata på operationssalen  

Att benämna den sövda patienten 

Vid de allra flesta situationer benämndes patienten som “hon”, ”han” eller “patienten”, 

vilket observatörerna anser talar för värdighet. Dock uppkom tillfällen då patienten 

benämndes på ett sätt som observatörerna bedömde kunde tala emot värdigheten,  exempelvis 

“hissa upp människan” och “den här gubben”. Ibland nämns inte patienten alls, vilket även 

det upplevdes som negativt, som att patienten som individ glömdes bort. 

 

Att prata om den sövda patienten 

Det uppkom flera situationer där personalen talade om patientens kropp, utseende eller 

tillstånd. En kommentar löd “det ser fint ut, men undrar om hon blir nöjdare sen” och en 

diskussion om en annan patients näsa som skulle rättas till.  ”Hon har fortfarande ett manligt 

personnummer” sades för att undvika missförstånd i samband med överrapportering. Det 
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förekom även positiva kommentarer om patientens utseende som sades i välmening men som 

egentligen inte var relaterat till ingreppet.  

 

Några kommentarer upplevdes som negativa i samband med tonläge och ansiktsmimik; ”det 

var snällt av hen att ha kort hår, omtänksamt” sade en personal med ironisk ton. ”Det var 

dåligt munstatus här” sade en annan och rynkar på näsan. En patients skäggväxt diskuterades 

och en annan patients buk jämfördes med när en i personalen var gravid och relaterades till 

“bulldeg”. ”Det här var en stor karl kan man säga” kunde konstateras om en patient och 

”hen kanske använder långärmat då” i samband med att kommande grillsäsong diskuterades. 

Vid en situation skämtade två i personalen med varandra om att patienten skulle behöva ett 

större armbord, fast patienten var väldigt liten.  

 

Diskussioner om patienters tatueringar var även något som förekom både i positiva och 

negativa avseenden. Att prata om patientens prognos upplevdes som ett tecken på 

engagemang och intresse för patienten. Däremot upplevdes bristande engagemang hos 

personalen då ingenting sades om patienten alls, vilket upplevdes som avidentifierat och 

opersonligt. 

 

Att prata om annat 

Det förekom en hel del samtal om andra saker på operationssalen, vilket ibland benämndes 

som privat prat av observatören. Detta gällde exempelvis saker som semesterplaner eller 

fotbollsmatcher och ansågs av observatörerna inte kränka patientens värdighet så länge det 

förekom i lagom mängd och inte verkade äventyra koncentrationen på operationen. 

 

Det observerades även samtal som inte talade för värdighet hos patienten. Vid några tillfällen 

diskuterades andra patienter på salen, hur planen var för nästa operation, eller en jämförelse 

med operationen innan. Vid ett tillfälle avstannade operationen i väntan på en konsult och då 

diskuterades botoxinjektioner på andra patienter, med patientens ansikte som mall. Vid en 

diskussion gjordes jämförelser mellan plastikoperationer med annat riskfyllt beteende såsom 

rökning. Under en annan operation upplevde observatören att det blev väldigt mycket 

personal på salen som inte hade någon uppgift och observatören fick en känsla av fikarum.  
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Patientens advokat- att visa omsorg och skydda patienten 

Att vårda patienten 

Personalens bemötande och uppträdande mot patienten alldeles innan sövning upplevdes 

mestadels som lugnt, respektfullt och därmed positivt. Personalen pratade med patienten och 

förklarade vad de skulle göra. Vid ett par tillfällen höll anestesisjuksköterskan patientens hand 

vid sövningen då hen verkade orolig. Efter sövningen av ett barn blev föräldern 

omhändertagen utanför salen av en undersköterska. Vid några tillfällen noterades dock att 

vissa i personalen på salen var reserverade och pratade mycket sparsamt med patienten innan 

sövningen, vilket upplevdes som negativt. Personal var även vid ett tillfälle tvungen att hålla 

fast ett barn som skulle sövas. 

 

När patienten var sövd lades patienten oftast tillrätta på ett varsamt och omsorgsfullt sätt. 

Steriltvätt och drapering av patienten utfördes mestadels lugnt, metodiskt och omsorgsfullt. 

Vid ett par tillfällen noterades dock att kirurg och operationssjuksköterska tog ganska hårt i 

patienten, vilket troligtvis krävdes för att kunna utföra ingreppet, men ändå var så pass att 

observatören reagerade. Var på kroppen ingreppet skulle ske var ofta kopplat till 

förberedelsernas omfattning och operationernas planerade längd, och där observerades 

skillnader i hur personalen visade omsorg. Vid kortare operationer med mindre omfattande 

förberedelser observerades färre tecken på visad omsorg om patienten.  

 

Att hantera blottande av patientens kropp  

Förekomsten av blottande av patientens kropp varierade. Det som avgjorde i vilken grad 

patientens kropp blottades var på vilket område på kroppen operationen skulle utföras, hur 

stor del av kroppen som behövde vara tvättat eller om urinkateter skulle sättas. Vid större 

ingrepp var det inte möjligt att undvika blottande av intima kroppsdelar. Personalen täckte 

oftast intima kroppsdelar då detta var möjligt och vid ett par tillfällen begränsades även 

insynen på salen genom att stänga en lucka för fönstret på dörren till korridoren. Vid ett 

tillfälle lade operationssjuksköterskan på patienten ett sterilt täcke efter tvätt och drapering då 

det bedömdes att det skulle ta tid innan operationen kunde starta. 

 

Dock upplevde observatören att patienten vid ett tillfälle blottades onödigt länge genom att 

täcket togs av tidigt vid positioneringen och vid ett tillfälle där personalen inte lade tillbaka 

täcket på patienten efter en scanning av urinblåsan.  
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Att företräda patienten 

Observatörerna såg exempel där personal ansågs agera som “patientens advokat”.   

 

En icke sterilklädd kirurg kommer in på salen och står väldigt nära det sterila 

fältet. Operationssjuksköterskan påtalar att “du måste klä dig om du skall vara 

här”. Kirurgen svarar då att “jag ska bara titta, jag har en annan operation”, 

står kvar en liten stund innan han går ut. 

 

Ett annat exempel är där en patient hade många piercingar. 

 

En personal räknar antalet piercingar och upptäcker ytterligare en i naveln. Då 

säger en annan personal “Nu får du inte titta mer…”  

 

Observatören uppfattade detta som ett sätt att hindra sjuksköterskan att leta efter fler 

piercingar då detta inte var relevant för operationen. Vid ett annat tillfälle önskade 

anestesiläkaren sätta en artärnål, “mest för att jag är sticksugen” uttryckte hen. Övrig 

personal på salen tyckte inte det var nödvändigt och sa ifrån. 

 

Att tillvarata patientens önskemål 

Författarna observerade flera exempel på när personalen sågs ta tillvara patientens önskemål. 

Detta handlade bland annat om att hålla patientens öga fuktigt under operationen, att inte 

sätta infart i en av patientens armar eller att patienten fick ha sina piercingar kvar. Hos en 

patient som var på gång att genomgå ett könsbyte var det ingen som tvekade att benämna 

patienten som dennes nya kön och inga värderingar lades i det. Vid ett tillfälle under 

förberedelserna tillfrågades patienten om hen hade något önskemål om placering på eventuellt 

ställe för hudtransplantation. Exempel på en situation då en infart skulle sättas noterades 

följande: 

 

Anestesisjuksköterskan överväger att sätta infart i den arm som patienten uttryck 

sig inte vilja ha infart i, detta då operationspersonalen behöver ha fötterna 

sterila. Anestesiläkaren avråder detta genom att säga “patienten kommer märka 

detta när hen vaknar, och det är inte bra om hen nu har sagt det”. 
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Inga situationer där patientens önskemål nekades noterades. Vid några tillfällen observerades 

dock patientens värdighet vara så pass utsatt, exempelvis vid stora skador, blottande eller 

hårdhänt handlag. Känslan beskrivs av observatören som att ”detta är ingen värdig situation, 

men spelar det någon roll vad personalen gör?” 

 

DISKUSSION  

Resultatet påvisar olikheter i personalens engagemang beroende på operationens omfattning 

vilket påverkade värdigheten. Vid operationer som krävde mer omfattande förberedelser 

observerades en större intention hos personalen att göra det bästa möjliga för patienten. 

Vikten av teamarbete observerades och hur personalen tillsammans kan agera som patientens 

advokat och på så sätt upprätthålla patientens värdighet. Resultatet visade också hur 

kommunikationen mellan personalen på salen påverkade synen på patienten och vikten av att 

hålla en professionalitet i samtalen om patienten för att inte kränka patientens värdighet.  

 

Resultatdiskussion  

Förberedelser- att skapa förutsättningar  

Rasmussen och Delmar (2014) nämner i sin forskning att en del i bevarandet av patientens 

värdighet är att personalen hälsar på dem. Forskningen utgår dock från studier på en 

vårdavdelning, men enligt författarna så är synen på patientens värdighet densamma oavsett 

var vården sker. Att operationssjuksköterskan hälsade på patienten uppfattade författarna som 

ett tecken på visat intresse. Detta ansågs positivt eftersom det enligt författarnas egna 

erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning fanns brister i detta och att kommentaren 

“det blir så mycket folk, de får göra sitt ifred” har upplevts som vanligt förekommande.  

 

Vården och sjuksköterskans arbete utgår enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) och 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) från ett humanistiskt synsätt där patienten respekteras 

som en individ vilket även utgör grunden i den absoluta värdigheten menar Edlund och 

medarbetare (2013). Den absoluta värdighetens inre plikt (ansvar) och yttre plikt (skyldighet) 

kan, enligt författarna, tolkas som den inneboende känslan och respekten för patienten som 

medmänniska respektive de krav och förväntningar som rollen som sjuksköterska innebär.  

Författarna hade som en punkt i observationsprotokollet att bedöma om personalen verkade 

påläst på patienten eller inte, detta då författarna utifrån litteratur och erfarenhet anser det som 

en grund för att kunna planera omvårdnadsåtgärder och bevara patientens värdighet. I de 
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situationer författarna tolkade det som att personalen var påläst såg de i likhet med Shirani 

Bidabadi och medarbetare (2017) vikten av att se patienten som en individ och inte ett objekt, 

där objektifierade attityder anses som ett hot mot värdigheten. Värdigheten förstärks genom 

att personalen är påläst och visar ett intresse för patienten. Blomberg och medarbetare (2015a) 

och Kelvered och medarbetare (2012) belyser betydelsen av att vara påläst om patientens 

anamnes och att det gör det lättare att lära känna och ta ansvar för patienten. Att läsa 

patientens journal ligger enligt författarna även till grund för möjligheten att företräda 

patienten och är ett sätt att fånga upp patientens eventuella önskemål, vilket även är i enlighet 

med Sundquist och medarbetare (2016). 

Kommunikation - Att prata på operationssalen 

Författarna upplevde, i enlighet med Arakelian och medarbetare (2016), att en del i den 

personcentrerade vården är att se patienten som en individ och att benämna den på ett 

respektfullt och värdigt sätt. Arakelian och medarbetare (2016) utgick från patientens 

perspektiv och såg att patienterna upplevde värdighet när de benämndes med namn och att det 

handlar om hur personalen ser på patienten. Författarna upplevde det på liknande sätt, att 

patienten kan ses som en diagnos eller en individ. Till skillnad från Arakelian och 

medarbetare (2016) utgår författarna från ett observerande perspektiv istället för patientens 

perspektiv. Att tala om den sövda patienten som ett personligt pronomen som “han” eller 

“hon” ansåg författarna inte vara någonting som kränker värdigheten hos patienten då 

personalen inte talar till patienten i de situationerna. Att däremot benämna patienten som ett 

substantiv som “människan” eller “gubben” upplevde författarna som att personalen såg ner 

på patienten och att patienten inte var viktig. Det upplevdes då som att personalen inte kände 

till vilken individ som låg på operationsbordet. 

 

Författarna diskuterade kommentarer om patienten sinsemellan under hela analysprocessen. 

Det var inte alltid självklart om kommentarerna talade för eller emot värdighet. En viktig del i 

denna bedömning var om dessa ansågs relevanta för ingreppet eller ej. Det framkom tecken på 

ett engagemang och intresse för patienten genom att personalen exempelvis diskuterade 

patientens prognos eller om patienten skulle bli mer nöjd efter ingreppet. Att diskutera 

patientens utseende i samband med ingreppet kan ses som nyfikenhet hos personalen, men 

diskussioner om kroppsdelar som inte alls är i fokus under operationen upplevdes som 

kränkande mot patienten. Samtal om tatueringar, opererade bröst, piercingar eller skäggväxt 

är inte relevant om operationen inte är i de områdena. Författarna uppfattade i likhet med 
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Willassen och medarbetare (2017) samt Valeberg och medarbetare (2017) att den sövda 

patienten utsattes för kommentarer om dennes kropp som hen inte kunde försvara sig mot och 

att detta är en kränkning mot patientens inre värdighet.  Willassen och medarbetare (2017) 

samt Valeberg och medarbetare (2017) utgår båda utifrån studenters perspektiv i sina studier, 

vilket är en roll som även författarna har. Resultatens likheter kan bero på att studenter är 

utomstående på operationssalen och uppfattar situationen ur en åskådares perspektiv. Men att 

det ses utifrån och att personal på plats inte har samma perspektiv gör inte övergreppen 

mindre verkliga eller viktiga enligt Albina (2016). Under de observationer där operationen 

fortskred utan att patienten nämndes så upplevde författarna detta som ett ointresse eller en 

objektifiering av patienten, vilket även nämns av Shirani Bidabadi och medarbetare (2017) 

och talar emot bevarandet av den inre värdigheten. 

 

Samtalen om annat och privat prat var oftast inga samtal som störde arbetet med patienten 

och en positiv del under operationen när personalen tillåts slappna av lite. Vid mer 

komplicerade ingrepp var personalen helt fokuserad på arbetet och inte ett ord om annat än 

operationstekniken nämndes. Det är även något som Widmer och medarbetare (2018) 

observerade i sin studie, dock i syfte att observera samtal bland personalen och inte hur 

samtalen påverkade patientens värdighet. Att hålla samtalen på en allmän nivå anses av 

författarna inte påverka patientens värdighet. Det finns dock ingen klar gräns för när samtalen 

anses kränkande. Författarna diskuterade exempelvis när kirurger jämför operationen med 

operationen av andra patienter. Även om viss förståelse finns för att kirurger behöver jämföra 

och diskutera sitt arbete i syfte att lära, så påverkas värdigheten negativt hos den aktuella 

patienten. Författarna anser även att det vid ett tillfälle skojades för mycket om annat och att 

fokus på patienten påverkades. Villafrance, Hamlin, Enns & Jacobsohn (2017) har granskat 

studier som handlar om störande beteenden på operationssalen där språk och samtal ingår och 

de nämner att störande beteende, dock med bristande evidens, kan leda till ökad morbiditet 

och mortalitet hos patienterna. Författarna saknar dock studier som visar på hur patienters 

värdighet påverkas av samtalen på operationssalen. De studier som kom fram i sökningar i 

databaser handlade allt som oftast om arbetsmiljö och teamarbete.  

 

Patientens advokat – att visa omsorg och skydda patienten 

Vikten av att agera på andras störande beteende såväl som kontrollera sitt eget beteende 

beskrivs av Villafrance och medarbetare (2017), vilket författarna anser vara en del av att 

agera som patientens advokat då någon beter sig olämpligt. Arakelian och medarbetare (2016) 
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skriver att personalen behöver vara närvarande på salen, både fysiskt och emotionellt, för att 

kunna hjälpa den sövda patienten att ligga säkert och bekvämt på operationsbordet, vilket 

även författarna också observerade. Att vårda den sövda patienten på samma sätt som den 

vakna patienten anser författarna är en självklarhet i omvårdnaden och i bevarandet av 

patientens relativa värdighet. Skillnaden i personalens engagemang beroende på ingreppets 

omfattning tolkar författarna delvis kunna bero på mängden förberedelser som krävdes, men 

även på att engagemanget synliggjordes i större utsträckning. När förberedelserna inte var så 

krävande observerades att de basala åtgärderna glömdes bort, som att kontrollera 

positioneringen för att undvika tryck och klämskador, vilket även kan drabba friska patienter 

under korta ingrepp (Nilsson, 2013). Omvårdnaden upplevdes mer utifrån ett biomedicinskt 

synsätt där patienten som individ glömdes bort, vilket är negativt för patientens värdighet. I de 

fall där mer omfattande förberedelser krävdes, exempelvis positionering, tvätt och drapering, 

upplevdes personalen mer engagerad i patientens omvårdnad och det tolkades av författarna 

som positivt för patientens relativa värdighet. Brister i den yttre värdigheten kompenserades 

enligt författarnas tolkning med omvårdnadsåtgärder som stärkte den inre värdigheten. 

Författarna tolkar det som att personalen försöker bevara patientens värdighet genom att sätta 

sig in i patientens situation och agera därefter, vilket även framkommer hos Sundqvist och 

medarbetare (2016). 

 

Författarna förde diskussioner under datainsamling och analys om det överhuvudtaget är 

möjligt att bevara värdigheten fullt ut i alla situationer. Exempel på att den yttre värdigheten 

kränks kan vara genom blottande av intima kroppsdelar, att patienten har omfattande skador 

på stora delar av kroppen som blottas eller att ingreppet kräver ett hårdhänt handlag. Känslan 

beskrivs av författarna som att detta är ingen värdig situation, men spelar det någon roll vad 

personalen gör? När patienten blottas upplever författarna en konflikt mellan yttre och inre 

plikt i den absoluta värdigheten. Ansvaret och skyldigheten att utföra ingreppet krockar 

gentemot att bevara patientens värdighet. Den inre känslan för mänskligt värde kränks, även 

om vi vet att det krävs, så kan det skapas en känsla av den värdekonflikt som Lindwall och 

von Post (2015) beskriver. 

 

Enligt Edlund och medarbetare (2013) kan kränkning av den yttre värdigheten inte åtgärdas 

men däremot ersättas och därmed stärkas av ökad inre värdighet, vilket författarna i detta fall 

tolkar på vilket sätt blottningen hanteras. Några exempel på det är när personalen genom sitt 

handlande minskade kränkningen av patientens då de såg till att insynen på salen begränsades 
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genom att fönstret täcktes eller när ett sterilt täcke lades på patienten i väntan på kirurgen. 

Personalen på salen behöver i samband med omvårdnadsarbetet gå in med inställningen att 

det finns alltid något att göra för patienten, även i de situationer där patienten är i ett svårt 

utsatt läge. Genom att göra sitt yttersta för att inte utsätta patienten för mer kränkning än vad 

som krävs tas patientens värdighet tillvara, vilket författarna upplevde att personalen gjorde i 

de situationer som var extra svåra. Flera artiklar tar i likhet med författarna upp blottning som 

en viktig del i bevarandet av patientens värdighet. Albina (2016) skriver om det fysiska 

övergrepp som patienten utsätts för på operationsavdelningen, Valeberg och medarbetare 

(2017) samt Klavestad Moen och Nåden (2015) beskriver vikten av skyla patientens kropp för 

att bevara patientens värdighet och Rasmussen och Delmar (2014) belyser vikten av att 

minska blottandet genom att begränsa insynen. 

 

Författarna observerade flera exempel på situationer där personalen agerade som patientens 

advokat. Att skydda patientens kropp kan vara ett sätt, att upprätthålla sterilitet är ett annat 

exempel då brister kan leda till infektion och lidande hos patienten. Att företräda patienten 

och agera som dennes advokat anses som en del av specialistsjuksköterskans roll, en roll som 

kan ses som extra framträdande då patienten är nedsövd under en operation (Steelman, 2017). 

Patienten överlämnar sig helt i våra händer och författarna menar i likhet med Arakelian och 

medarbetare (2016) att patienten upplever den intraoperativa fasen som den främsta tiden att 

förlora självkontroll. Att bli sövd och genomgå kirurgiska ingrepp ökar känslan av hjälplöshet 

och att bli beroende av andra. Operationssjuksköterska och även annan personal på 

operationssalen bör, som Albina (2016) skriver i sin artikel, agera i de fall där övergrepp mot 

patienten sker för att patientens värdighet inte ska kränkas. “Att hålla patientens liv i mina 

händer” (s.283) och “att erbjuda värdig vård” (s.283) beskriver anestesisjuksköterskors 

perspektiv på ansvaret och rollen att agera som patientens advokat i en artikel av Sundqvist & 

Anderzén Carlsson, (2014). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska vården så långt det är möjligt planeras och 

genomföras i samråd med patienten (SFS, 2017). Att tillvarata patientens eventuella önskemål 

under tiden de är sövda ökar patientens känsla av medbestämmande och självkontroll och kan 

öka deras förmåga att hantera situationen vilket också Arakelian och medarbetare (2016) 

skriver om. Patienten upplever att de kan lita på sjukvården och får ett ökat förtroende vilket 

bidrar till att patientens absoluta värdighet bevaras (Edlund & Lindwall, 2017; Edlund et al., 

2013).  
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Observatörerna upplevde vikten av teamarbetet på operationssalen och betydelsen för hur 

personalen tillsammans kan stärka patientens värdighet oavsett yrkeskategori. I situationer där 

någon exempelvis uttrycker sig eller agerar på ett sätt som talar emot värdighet så kunde 

någon annan fånga upp detta och säga ifrån eller göra annorlunda. Vikten av teamarbete blev 

även tydlig i situationer där personalen sågs ta tillvara patientens önskemål, som i exemplet 

med infarten i armen. Sundqvist och Anderzén Carlsson (2014) skriver i en studie att 

anestesisjuksköterskor upplever att det kan vara påfrestande och stressigt att agera som 

patientens advokat och att värna om patientens intressen borde ligga på all personal. Detta 

visar på betydelsen av att synliggöra operationssjuksköterskans roll och det faktum att både 

operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan arbetar för samma sak och tillsammans 

med övrig personal har ett ansvar att värna om patienten. 

 

Enligt Albina (2016) är sjuksköterskor den mest etiska professionen, detta i jämförelse med 

resultatet av denna studie som visar att sjuksköterskor men även läkare och undersköterskor 

strävar efter att arbeta etiskt och professionellt. Att identifiera vad värdigt omhändertagande 

innebär och medvetandegöra hur patientens värdighet tas tillvara ger förutsättningar att 

utveckla och förbättra verksamheten och därmed vården av patienten, vilket bidrar till ett 

fortsatt förtroende från samhället. Att sjuksköterskan arbetar utifrån den etiska koden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a) och kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b; Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011) samt är 

påläst och lyhörd inför patienten önskemål och behov ger förutsättningar att öka patientens 

delaktighet och därmed stärka patientens värdighet. 

 

Metoddiskussion  

Studiens design är kvalitativ med induktivt fokus då den utgår ifrån de utförda 

observationerna för att sedan skapa slutsatser utifrån dem (Priebe & Landström, 2017). 

Författarna anser att observationerna i sig inte har påverkats av valet av fokus men att 

utgångspunkten hade varit annorlunda om deduktivt fokus hade valts. Författarna anser att 

observationsstudie var en lämplig metod för att fånga upp beteenden hos personalen som kan 

vara svåra att beskriva i efterhand. I exempelvis en intervjustudie kommer inte alltid alla 

situationer fram och en återberättad händelse kan gärna färgas av berättaren (Carlson, 2017). 

Att använda kvantitativ ansats eller litteraturstudie som metod hade inte varit genomförbart 
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för att kunna besvara syftet, den sistnämnda då det saknades tillräckligt med studier inom 

området (Henricson, 2017).  

 

Författarna hade initialt inte i fokus att observera operationssjuksköterskan innan patienten 

sövdes, men efter diskussion och analys under observationernas gång så upplevde författarna 

att det var en stor del i bevarandet av patientens värdighet varav detta noterades när det 

skedde. Beteendet upplevdes av författarna dessutom fortsätta genom hela perioperativa 

förloppet. Att ändra i metoden under arbetets gång gör det svårare att upprepa studien, vilket 

är en nackdel. Dock tolkar författarna att metodvalet möjliggör en viss förändring då nya 

frågor och infallsvinklar som författarna inte kunnat förutse tillåts under arbetets gång 

(Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017).  

 

Då utförandet av observationer enligt litteratur kräver övning (Carlson, 2017; Dahlberg, 1997; 

Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017) så kan detta ha påverkat resultatet och ses som en 

svaghet i studien. Vid etnografiska studier där analysarbete och insamling sker parallellt så 

går enligt Pilhammar och Skyvell Nilsson (2017) även mycket tid till att reflektera över sin 

roll som forskare, hur det påverkar resultatet samt hur materialet skall bearbetas och 

presenteras. Dessa faktorer påverkar förhållandet till fältet och därmed tillgången på data 

vilket påverkar både resultat och trovärdighet. Situationerna inne på operationssalen kan även 

ha påverkats av observatörens närvaro då deltagarna är medvetna om att de är observerade. 

De observerade situationerna kan även ha tolkats annorlunda av observatören än hur 

personalen sett på situationen. För att undvika sådana missförstånd kan respondent validering 

användas inom etnografin. Respondentvaliditet innebär att påvisa trovärdighet genom att låta 

deltagarna ta del av anteckningar och kommentera uppkomna resultat (Carlson, 2017; 

Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017), vilket inte har använts eftersom det ansetts vara för 

tidskrävande. Triangulering kan tillämpas genom att använda olika metoder i kombination, 

exempelvis observation och intervju eller studera olika kontexter eller specialiteter, och 

därmed ge ökad överförbarhet (Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017). Även detta har ansetts 

för omfattande och tidskrävande. Författarna har även reflekterat över reflexiviteten under 

arbetets gång. Diskussionerna efter observationerna mellan båda författarna upplevdes dock 

positivt och ökar trovärdighet och pålitlighet i arbetet (Carlsson, 2017). Situationer och 

relationer på salen kunde diskuteras och nya infallsvinklar kunde nås. Genom att 

analysarbetet skedde parallellt av båda författarna på olika håll och även tillsammans så ökar 

styrkan i resultatet. Kategorier och underkategorier diskuterades och ändrades under arbetets 
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gång för att belysa materialet på bästa sätt. Om författarna deltagit i en handledningsgrupp 

hade arbetet setts utifrån fler synvinklar och analysen kan då ha blivit starkare.  

 

Studien har utgått ifrån etic-perspektivet och hermeneutisk analysmetod där författarna har 

diskuterat sin förförståelse och har medvetet tagit ställning till den under hela arbetets gång. 

Författarna har använt sin förförståelse som en styrka i arbetet och reflekterat över dess 

påverkan på studieresultatet. Författarna har använt sig av den analysmetod som Carlson 

(2017) och även Pilhammar och Skyvell Nilsson (2017) beskriver, som med fördel kan 

användas vid etnografisk observationsstudie. Författarna tolkade denna metod som enkel att 

använda då analysprocessen påbörjas i samband med observationerna och att resultatet är 

författarnas upplevelser och att resultatet även kunde formas efter hand.   

 

Med tanke på förekomna administrativa problem med informationsbrevet så finns risk att all 

observerad personal inte upplevt sig fått tillräcklig information och därmed inte anser sig fått 

betänketid att eventuellt avböja deltagande. Möjligheten att avböja deltagande har alltid 

funnits och observatörerna har ansett sig varit observanta på eventuella sådana.  

Författarnas syfte har varit att fånga situationer som visar hur patientens värdighet behandlas 

med visst fokus ur operationssjuksköterskans perspektiv. Därmed har syftet inte varit att peka 

ut specifika personalkategorier, varvid beskrivningen “personal” ofta används. Dock har det 

på vissa ställen i resultatet valts att ange personalkategori för att texten och situationen ska 

kunna förstås bättre. Citaten kan inte heller ändras och få helt avidentifierade, då de tappar sin 

innebörd. Författarna anser ändå att ingen personal eller patient kan identifieras utifrån texten 

och att konfidentialitet har efterföljts.  

 

För att få en mer heltäckande bild utifrån syftet och eftersom beteendet kan skuggas av 

kulturen på avdelningen eller begränsas av den personal som var i tjänst under de två aktuella 

veckorna anser författarna att fler olika operationsavdelningar behöver observeras på flera 

olika sjukhus. Studien skulle också behöva fortgå en längre tid för att fånga upp fler 

situationer och fler olika personer. Att utföra en större observationsstudie under längre tid och 

använda sig av respondentvalidering eller triangulering, då exempelvis i kombination med 

intervjuer, skulle ge en djupare förståelse i ämnet. Vidare forskning kan även utföras om 

teamarbetets betydelse och hur detta kan stärkas i förhållande till patientens värdighet på 

operationssalen. Betydelsen för patienten om operationssjuksköterskan och 

anestesisjuksköterskan tillsammans skulle ta in patienten på salen, skulle vara en intressant 
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infallsvinkel för fortsatta studier. Patientens och personalens upplevelser skulle kunna 

utforskas mer, exempelvis genom intervjuer i nära anknytning till operationen. Fenomenet 

värdekonflikt, hur personalen uppfattar och påverkas av kränkningar är också ett område som 

skulle kunna utforskas mer. 

 

Slutsats 

Personal observerades bevara patientens värdighet. Det förekom dock situationer, samtal och 

ageranden som visade på en kränkning av patientens värdighet. Vid en del tillfällen skedde en 

kränkning efterföljt av en bevarande åtgärd av en annan personal, vilket visar betydelsen av 

teamarbete i relation till upprätthållandet av den sövda patientens värdighet på 

operationssalen. Ju större och mer omfattande ingrepp desto fler tecken på engagemang och 

omsorg om patienten observerades. Detta kan förklaras med att kränkning av den yttre 

värdighet kan ersättas med ageranden och åtgärder som stärker den inre värdigheten. 
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BILAGA 1 

Observationsprotokoll 
  

Observation nr……………………………………………………………………………… 

Datum……………………… Starttid……………………  Sluttid………………………… 

 

Observatör  

☐ JB ☐ MAB 

 

Typ av operation……………………………………………………………………………… 

 

Kön på patienten :  Ungefärlig  

Man  ☐    Kvinna ☐    Annat  ☐ Ålder på patienten:…………………………..         

   

 

Personalkategorier på salen: 

☐ Operationssjuksköterska (OS)  

☐☐ Undersköterska (USK)  

☐ Kirurg 1 (K1)  

☐ Kirurg 2 (K2)  

☐ Anestesisjuksköterska (AS)  

☐ Anestesiläkare (AL)  

Övrig personal………………………………………………………………………………… 

Är personalen informerade om närvarande observatör Ja ☐  Nej ☐ 

  

Övriga reflektioner: 
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 Positivt/JA  
Talar för värdighet 

Negativt/NEJ 
Talar emot värdighet 

Verkar sjuksköterskan påläst om 
patienten? 

☐ ☐ 

Hur benämns patienten 
(diagnos/person/namn)? 
 
Hur pratar personalen om 
patienten? T.ex. kommentarer om 
patientens kropp, status, tillstånd 
eller beteende. 

☐ ☐ 

Hur tar personalen i patienten? 
 
Förekommer onödigt blottande? 

☐ 

 

 

☐ 

Hur uppträder personalen mot 
patienten? 
 
Visar personalen omsorg för 
patienten? 

☐ ☐ 

Agerar sjuksköterskan som 
patientens advokat vid tillfällen 
då detta behövs? 

☐ ☐ 

Tas hänsyn till patientens 
eventuella önskemål/behov? 

☐ ☐ 

I vilken mån har personalen 
bevarat patientens värdighet? 
(En helhetsbedömning.) 

________________________ _______________________ 
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BILAGA 2:1 
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BILAGA 2:2 
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BILAGA 3:1 
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BILAGA 3:2 
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BILAGA 4 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 

Informationsblad till operation- och anestesipersonal 

Föreliggande studie är ett examensarbete inom vårdvetenskap.  Syftet är att observera 

omvårdnaden och samtalen kring den sövda patienten på operationssalen. Vi som utför 

studien är Maria Artursson Borbas och Johanna Bohman och vi studerar 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning operation.  

Observationerna kommer att ske från att patienten blir sövd och 2 timmar in i operationen. Vi 

kommer därefter lämna salen. 

Du som observerad personal kommer att garanteras konfidentialitet. Personuppgifter kommer 

inte att samlas vare sig på patient eller på personal och resultatet kommer sammanställas så att 

det inte kan härledas till enskilda individer. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 

avböja att bli observerad.  

Efter examination kommer studien finnas tillgänglig för alla! 

 

Vid frågor kontakta: 

Maria Artursson Borbas   Johanna Bohman 

Operationssjuksköterskestudent  Operationssjuksköterskestudent 

070-5629920    070-5690704 

 

Handledare Camilla Fröjd 

camilla.frojd@surgsci.uu.se 
 


