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SAMMANFATTNING 
Kunskap om vårdmiljöns betydelse för patienten och dennes delaktighet i utformningen av miljön 

främjar välbefinnande hos patienten. I en personcentrerad omvårdnad är miljö en viktig komponent 

i människans läkeprocess. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av den fysiska och 

psykosociala vårdmiljön för kvinnor som opererades på dagkirurgisk avdelning på grund av 

bröstcancer från inskrivning till omedelbart innan sedering. Metoden var en kvalitativ, 

semistrukturerad intervjustudie. Strategiskt urval användes för att rekrytera informanter och åtta 

personer deltog. Kvalitativ innehållsanalys valdes för att utföra analys på intervjumaterialet. 

Studiens resultat visade att informanterna hade en positiv upplevelse av vårdmiljön på 

avdelningen. Beskrivningar av upplevelsen av den fysiska vårdmiljön på avdelningen varierade 

men var generellt positiv. Ren och trevlig miljö var betydelsefullt för informanternas upplevelse. En 

hemlik känsla upplevdes. Eget rum uppskattades högt av informanterna vilket förknippades med 

integritet. Det förekom dock upplevelser av brister i hur integriteten bevaras på grund av 

vårdmiljöns utformning, i synnerhet i det gemensamma väntrummet. Informanterna upplevde 

professionalism och kompetens hos personalen vilket skapade en känsla av trygghet och förtroende. 

Personalens goda arbetssätt och bemötande skapade en känsla av harmoni och trygghet vilket 

upplevdes som lugnande. Slutsatsen är att vårdmiljön på avdelningen påverkade informanternas 

upplevelse generellt positivt. Även om upplevelsen av den fysiska miljön på avdelningen inte 

beskrevs vara optimal vägde upplevelsen av den psykosociala vårdmiljön och det goda bemötandet 

upp informanternas helhetsupplevelse. 

Nyckelord: Omvårdnad, vårdmiljö, dagkirurgi, bemötande 

  



 
 

ABSTRACT 
Knowledge about the importance of nursing environment and patients’ participation in its design 

promote patients’ well-being. In person centred care, environment is an important component of the 

human healing process. The aim of this study was to describe the experience of the physical and 

psychosocial nursing environment in women who underwent day surgery due to breast cancer from 

registration to immediately before sedation. The method used was qualitative semi structured 

interview study. Strategic selection was used to recruit informants where eight patients participated. 

Qualitative content analysis was chosen to analyse the data. The results showed that the informants 

had a positive experience of the nursing environment at the department. Described experiences in 

the physical nursing environment varied but were generally positive. Clean and friendly 

environment was important for the informants’ experience. A “just like home” experience was 

described. Having a private room was highly appreciated by the informants, which they associated 

with experienced integrity. However, there were experiences of deficiencies in how integrity was 

preserved in the common waiting room due to its design. Experienced professionalism and skills in 

the nursing staff resulted in a sense of security and trust. The nursing staff’s good working methods 

and patient treatment created a sense of harmony and security that was experienced as calming. In 

conclusion, the department’s nursing environment affected the informants' experience generally 

positive. Although the experience of the physical nursing environment was described as not 

optimal, experience of the psychosocial nursing environment and good patient treatment 

outweighed the informants' overall experience. 

Keywords: nursing care, nursing environment, day surgery, patient treatment 
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BAKGRUND 

Dagkirurgisk verksamhet 
Dagkirurgisk avdelning bedriver en verksamhet där patienten opereras och får åka hem några 

timmar efter avslutad operation om inga komplikationer uppstår. Socialstyrelsen (2017) definierar 

dagkirurgi som “dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi 

och en period av postoperativ övervakning”. Ett sjukhus i Mellansverige bedriver dagkirurgiska 

verksamheter som innefattar specialiteterna ortopedi, handkirurgi, urologi och kirurgi. Vid en av 

sjukhusets mottagningar ligger tyngdpunkten på bröstcancerkirurgi som denna studie kommer att 

lägga fokus på. Med fyra operationssalar utförs cirka 60-70 operationer per vecka varav nio 

bröstcanceroperationer (M. Lindberg, avdelningschef, personlig kommunikation 12 januari 2018). 

Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor där 8000 personer får diagnosen varje 

år i Sverige. Antalet personer som insjuknat med bröstcancer har fördubblats under de senaste 60 

åren men antalet som avlider har minskat med cirka 30 procent. Bröstcancer svarar för 30% av alla 

nydiagnostiserade cancerfall i Sverige. Femårsöverlevnad skiljer sig mellan landstingen med cirka 

8% men i en internationell jämförelse är prognosen för bröstcancer i Sverige mycket god. Operation 

av primärtumören i kombination med förbättrade diagnostiska instrument, införandet av allmän 

hälsoundersökning, mammografi samt läkemedel som används efter operation och strålbehandling 

bidrar till utvecklingen av bröstcancerbehandling (Socialstyrelsen, 2014). Operationsmetod vid 

bröstcancer kan vara bröstbevarande kirurgi där endast den delen där tumören sitter och närliggande 

vävnader avlägsnas eller mastektomi där hela bröstet opereras bort. För att konstatera 

cancerspridning i lymfkörtlarna görs en undersökning av portvaktskörteln. Vid positivt svar görs 

även axillarutrymning. Vid bröstbevarande kirurgi kan patienten ofta åka hem några timmar efter 

operation. Vid mastektomi och axillarutrymning stannar patienten kvar på avdelningen över natten. 

Båda patientgrupperna opereras dock på dagkirurgisk avdelning. 

Vårdmiljö 
Miljö är ett av de konsensusbegrepp som utvecklats för att definiera verksamheter inom omvårdnad 

och omvårdnadsforskning (Hall, 2012). Relationen mellan miljö och människa är central i 

omvårdnadsbegreppet och begreppet miljö är en betydelsefull del av personcentrerad omvårdnad. 

Det är en av huvudkomponenterna i individens läkeprocess som måste betonas och synliggöras. 

Begreppet miljö ska ses som ett sammanhang där människans existens betraktas som en komponent 

i sammanhanget och är viktigt att belysa (Bergbom, 2013). 
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Definitioner 
Miljö kan beskrivas objektivt eller subjektivt. Den objektiva beskrivningen av miljö innefattar bland 

annat rummets utseende, temperatur, storlek och ljus. Den subjektiva beskrivningen syftar till 

upplevelsen av att vara i rummet och är mer komplex med hänsyn till individens bakgrund eller 

förutsättningar. Upplevelsen av att vara i rummet är individuell och förknippad med individens 

bakgrund och kunskaper som ständigt bearbetas och jämförs med tidigare erfarenheter av miljöer. 

Dessutom påverkar sinnesnedsättningar individens uppfattning av miljön. Kunskap om vad miljön 

betyder för patienten och dennes uppmuntran att vara delaktig i utformningen av miljön är en viktig 

del av den individuella omvårdnadens grundprinciper där miljön betraktas som ett stöd för att 

främja välbefinnande hos individen trots sjukdomen (Wijk, 2010). 

Denna studie har lagt fokus på upplevelser av två olika typer av vårdmiljöer, den fysiska och den 

psykosociala vårdmiljön. Den fysiska vårdmiljön omfattar den fysiska utformningen av rummet 

som påverkar patienten. Den psykosociala vårdmiljön avser en stödjande miljö som präglas av en 

känsla att vara välkommen och sedd samt flexibilitet och gemenskap (Wijk, 2010). Denna studie 

har utgått från Wijks definitioner av dessa båda vårdmiljöer. Begreppet bemötande behandlades som 

en del av den psykosociala vårdmiljön utifrån Fossums (2013) beskrivning. 

Bemötande som en del av den psykosociala vårdmiljön 
Begreppet bemötande är abstrakt och kan innefatta många dimensioner. Det handlar om vårt 

förhållningssätt i mötet med patienten. Kroppsspråk, hur vi hälsar, tittar i ögonen och hur vi 

samspelar med patienten är några faktorer som ingår i bemötande. Begreppet omfattar även 

människosyn och hur vården utförs i form av bland annat kvalitet, korrekt information, respekt, 

beteende, mottagande och tonfall (Fossum, 2013). I mötet med patienten innebär det för hälso- och 

sjukvårdspersonal att ibland vara utsatt för svåra situationer. I den professionella hållningen ingår 

att kunna ge ett gott bemötande när det krävs som mest (Socialstyrelsen, 2015). Bristande 

bemötande i vården förekommer och kan bero på bland annat att personalen saknat omdöme och 

engagemang, okunnighet och även osäkerhet (Fossum, 2013). 

En cancerdrabbad patient upplever existentiell ångest i form av osäkerhet inför framtiden, rädsla 

relaterat till autonomi och kontrollförlust. Att bemöta dessa patienter kan vara en utmaning och 

ställer höga krav på vårdpersonalen (Adelbart & Strang, 2000). Ett gott bemötande är bland de 

viktigaste verktygen i vården i alla patientmöten och bristande bemötande kan leda till skadat 

förtroende och svårigheter att återfå tilliten (Johansson, 2007). 

Vårdmiljö genom tiderna 
Betydelsen av patientens upplevelse av och förväntningar på vårdmiljön har belysts sedan långt 
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tillbaka (Bowling & medarbetare, 2012). Vårdmiljöns betydelse lyftes fram redan i mitten av 1800-

talet genom Florence Nightingales arbete. Nightingales beskrivning av den fysiska miljön omfattar 

bland annat kvalitén på ventilation i rummet, värme och ljus. Sjuksköterskans direkta närhet till, 

och den sociala interaktionen med patienten, å andra sidan utgör den sociala miljön (Wijk, 2010). 

En god vårdmiljö är en viktig förutsättning för tillfrisknande och för att bevara ett gott hälsotillstånd 

hos patienten i preventivt syfte (Edéll-Gustafsson, 1997). Utformningen av vårdmiljön har en direkt 

koppling till patientens hälsa (Wijk, 2010). Även idag visar studier hur den fysiska och 

psykosociala vårdmiljön är direkt relaterade till individens välmående och anses därför vara en 

viktig faktor för framtida studier som undersöker människors upplevelser (MacAllister & 

medarbetare, 2016). Dagens studier visar att aspekter i den psykosociala vårdmiljön såsom trygghet 

och förtroende i vården är viktigare och har en stor inverkan på patientens välmående, men de visar 

också att aspekter i den fysiska vårdmiljön spelar en signifikant roll i patientens välmående 

(Browall, Koinberg, Falk och Wijk, 2013; Katz, 2017; Rowland & Nobles, 2008). 

Idag kräver Hälso- och sjukvårdslagen att sjukvården levererar god vård till patienter. Detta 

innefattar bland annat god hygienisk standard, patientens självbestämmande och integritet, 

främjande av god kontakt mellan patient och personal samt tillgodoseende av patientens behov av 

kontinuitet, trygghet och säkerhet (HSL, Svensk författningssamling 2017:30). 

Dagkirurgi och traditionell sjukhuskirurgi 

Det finns både likheter och skillnader mellan dagkirurgi och traditionell sjukhuskirurgi när det 

gäller patienters fysiska och emotionella behov samt i anläggningsrelaterade frågor. I båda 

verksamheterna är patienten och dennes anhöriga i hög grad beroende av personalen och deras 

kompetens. De utsätts för liknande upplevelser av rädsla för smärta, osäkerhet, förlust av en 

kroppsdel och kanske även förlust av sin värdighet och ekonomiska svårigheter. De oroas också för 

att inte kunna fungera som tidigare, ha en oklar diagnos eller inför en möjlig död (Burden, 2000). 

Det finns ett kunskapbehov om hur miljöfaktorer påverkar dagkirurgipatienters (Gilmartin & 

Wright, 2008). 

Psykosocialt stöd för dagkirurgipatienter, i synnerhet under preoperativt stadium, är viktigt 

(Gilmartin & Wright, 2008; Mitchell, 2010). Bland annat finns en oro runt hur integriteten bevaras 

under de olika behandlingsmomenten intraoperativt i denna patientgrupp. Oro inför nedsövning och 

de risker som förekommer i samband med ett kirurgiskt ingrepp bidrar också till att öka patientens 

ångestnivå (Mitchell, 2010). Tanken på att vara vaken under operationen kan också framkalla 

ångest hos dagkirurgiska patienter och tanken på att kunna se incisionen och känna smärta under 

operationen bidrar till ökad oro hos patienten (Mitchell, 2008). Att patienten ska kunna lita på 
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personalen och den information de lämnar är därför viktigt (Zener & medarbetare, 2011).  

Även förhållanden i vårdmiljön i operationssalen påverkar patienten. Till exempel kan ljudet från 

teknisk utrustning bidra till ökad ångest. God information och möjligheter att kunna ställa frågor 

bidrar till minskad ångest hos patienterna (Haugen & medarbetare, 2009). Med anledning av detta 

är vårdmiljön på dagkirurgisk avdelning lika viktig att belysa som den är vid traditionell 

sjukhuskirurgi (Burden, 2000). 

Problemformulering 
I och med den ständiga utvecklingen inom medicin, omvårdnad och behandlingsmetoder är 

vårdmiljö en viktig del för att kunna genomföra arbetet och ge en säker och hälsofrämjande vård. 

En bra utformad vårdmiljö gynnar patienten, anhöriga och personalen. Idag finns en strävan att 

anpassa utformningen av vårdmiljön på vårdavdelningar, mottagningar och vårdenheter till 

patienten och de anhörigas behov. Trots detta är kunskapen om hur detta genomförs på bästa sätt 

begränsad (Wijk & Nordin, 2017).  

I vård av bröstcancerpatienter är de kirurgiska insatserna och det psykosociala stödet lika viktiga i 

både slutenvård och dagkirurgiskt sammanhang. Mycket tyder på att allt fler bröstcancerpatienter 

kommer att behandlas på en dagkirurgisk avdelning. Det är därför viktigt att lyfta upp hur denna 

miljö förbättras för denna patientgrupp (Wijk, 2010; Marla & Stallard, 2009). 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön 

hos kvinnor som opereras på dagkirurgisk avdelning på grund av bröstcancer från inskrivning till 

omedelbart innan sedering. 

METOD 

Forskningsdesign 
Studien var en kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie där öppna frågor ställdes vilket gav 

möjlighet till ökad förståelse för deltagarnas erfarenheter genom att de berättade om sin upplevelse 

med egna ord (Danielson, 2012a).  

Undersökningsgrupp 
Strategiskt urval användes för att rekrytera studiedeltagare. Urvalsmetoden innebär att författarna 

valde informanter med erfarenhet av det fenomen som var i fokus i denna studie, det vill säga 

upplevelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön på dagkirurgisk avdelning.  Denna metod 

valdes för att kunna få en så god variation av upplevelser om samma fenomen som möjligt samt för 
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att kunna få informationsrika beskrivningar av fenomenet och erhålla ett brett underlag som kan 

besvara studiens syfte (Henricson & Billhult, 2012).  

Inklusionskriterier var kvinnor över 18 år som genomgått bröstcanceroperation på dagkirurgisk 

avdelning under vecka 10-15. Exklusionskriterier var patienter under 18 år, samt patienter som inte 

förstår eller kan uttrycka sig på det svenska språket eftersom intervjun utfördes på svenska. Även 

patienter som genomgick bröstoperation av andra orsaker än bröstcancer exkluderades. För att 

säkerställa en bred variation av patienters upplevelse av det fenomen som studerades inkluderades 

ett antal olika demografiska data vilka kunde antas påverka patientens upplevelse (Tabell 1) 

(Henricson & Billhult, 2012). 

Sammanlagt valdes 21 patienter under datainsamlingsperioden och samtliga dessa tillfrågades om 

deltagande. Personalen på avdelningen hade i uppdrag att tillfråga de presumtiva deltagarna. Av de 

tillfrågade gav nio informanter (43%) samtycke till att delta i studien. Tolv patienter medgav inte 

deltagande utan att ange anledning. En informant som ursprungligen givit samtycke till deltagande 

svarade sedan inte vid flera försök till telefonkontakt för att bekräfta deltagandet. Studiens bortfall 

var totalt 13 informanter (62%) varav 12 som svarade nej till deltagandet och en som författarna 

inte kunde kontakta.  

Tabell 1 Demografisk beskrivning av inkluderade patienter (n=8) 

Demografi     Spridning   Medel 

Ålder      55-76 år   64 år 

Vistelselängd på avdelningen   8-24 timmar   12 timmar 

Väntetid på avdelning innan operation 1-2 timmar 

Högsta utbildningsnivå Gymnasienivå (n=2) 

Vuxenutbildning (n=1) 

Universitetsutbildning (n=5) 

Familjebakgrund Gift/sambo (n=6) 

Änka (n=1) 

Skild (n=1) 

Förälder (n=8) 

Etnicitet     Svensk (n=7) 

      Annat ursprung (n=1) 

Typ av ingrepp    Mastektomi (n=1) 

      Sektorresektion (n=6) 

      Axillutrymning (n=1) 
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Typ av anestesi    Generell anestesi (n=8) 

Kontext 
Bröstcancerpatienter som ska opereras skrivs in och förbereds inför ingreppet på kortvårds- och 

uppvakningsavdelning samma dag som operationsdagen. Patienten hämtas från väntrummet till 

operationssalen av anestesisjuksköterska. All personal hälsar på och presenterar sig för patienten. 

Information om ingreppet ges till patienten. Efter sövning sker positionering och nödvändig 

utrustning kopplas. När detta steg är klart förs instrumentsbord in i salen och huddesinfektion och 

drapering sker. Efter operationen förs instrumentbordet ut innan patienten hunnit vakna. Patienten 

flyttas därefter till uppvakningsavdelning. Där stannar de några timmar eller möjligtvis ett dygn för 

vissa som behöver det. 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerad intervju. Ambitionen i denna studie var att 

kunna intervjua deltagarna i ett personligt möte. Detta önskemål specificerades i informationsbrevet 

(Bilaga 1) som delgavs informanten. Dock valde samtliga deltagare redan i den preliminära 

kontakten att genomföra intervjun genom telefonsamtal. 

En intervjuguide (Bilaga 2) utformades utifrån studiens syfte och användes som stöd under 

intervjun. Frågorna i intervjuguiden utvecklades med inspiration från studier av Gilmartin & Wright 

(2008), Zener och medarbetare (2011), Mitchell (2010) och Haugen och medarbetare (2009) samt 

begreppet miljö enligt Wijk (2010). Intervjuguiden gav möjlighet för intervjuaren att försäkra sig 

om att alla väsentliga frågor inom studiens ram täcktes under intervjun. Den säkerställde även att 

båda intervjuarna samlade in liknande typer av data från alla informanter. Intervjuarens funktion var 

att uppmuntra deltagaren att tala fritt om ämnen i intervjuguiden (Polit & Beck, 2018). Intervjuaren 

hade också möjlighet att utifrån intervjuguiden utveckla frågorna och själv bestämma vilka 

följdfrågor som skulle ställas (Holloway & Galvin, 2017). En pilottest utfördes av författarna på 

varandra och med en utomstående person för att testa frågorna i intervjuguiden. Den utomstående 

personen var en man i 50-årsåldern som har erfarenheter av att vårdas på dagkirurgisk avdelning. 

Målet med pilottestet var att säkerställa att informanterna kommer att förstå frågorna och att de 

förstår frågorna på samma sätt. Frågeformuleringarna kunde då också kontrolleras så att de inte 

orsakade något obehag för informanten. Korrigeringar av intervjuguiden utfördes därefter genom att 

exkludera eller omformulera frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej. 

För att kunna beskriva undersökningsgruppen inleddes intervjun med demografiska data såsom 

ålder, typ av kirurgisk behandling, etnicitet, familjebakgrund, utbildningsnivå, typ av anestesi, 

vistelselängd på avdelningen, behandling samt väntetiden på avdelningen innan de blev opererade. 
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Huvudfrågorna bestod av öppna frågor som gav deltagarna möjlighet att beskriva sin upplevelse av 

den fysiska och psykosociala vårdmiljön på operationsavdelningen (Danielsson, 2012a). Exempel 

på denna typ av frågor är “Berätta om hur du har upplevt allt som finns i lokalen på 

operationsavdelning”; “Berätta om din upplevelse av att vara på operationsavdelningen den där 

dagen.”; “Hur har du upplevt personalen som du träffade på operationsdagen?”. För att utmana 

informanten att utveckla sina tankar kring fenomenet och förtydliga vad hen menar ställdes 

följdfrågor såsom “Hur menar du?”; “Berätta mer om det”. Intervjuernas längd varierade mellan 14-

27 minuter med medellängd på 17,43 minuter.  

Tillvägagångssätt 
Studien utfördes på en av de dagkirurgiska avdelningarna på ett sjukhus i Mellansverige. Innan 

datainsamlingen påbörjades informerades personalen på avdelningen om studien. Tillstånd för att 

bedriva studien utfärdades av verksamhetschefen (Bilaga 3). Ett besök på avdelningen gjordes inför 

datainsamlingen för att kunna erhålla förståelse för patientflödet, hur personalen arbetar, 

avdelningens rutiner samt vårdmiljön. Detta besök gav författarna möjlighet att formulera relevanta 

frågor i intervjuguiden. Projektplanen presenterades och informationsbrevet och medföljande 

samtyckesblankett lämnades till personalen. 

Under datainsamlingsperioden befann sig författarna på avdelningen varje fredag för att välja ut 

patienter som skulle tillfrågas deltagande ur följande veckas operationsprogram. 

Inskrivningssjuksköterska fick i uppdrag att tillfråga patienter om intresse för deltagande. 

Författarna var engagerade i rekryteringsprocessen genom att ta kontakt med avdelningen två till tre 

gånger per vecka för att kontrollera om, och i så fall hur många, svar från presumtiva informanter 

som inkommit. 

Intervjuerna genomfördes två till sex dagar efter utskrivning och i samtyckesblankett lämnades 

informantens kontaktuppgifter för att möjliggöra avstämning om intresse för deltagande i studien 

kvarstår efter genomförd operation. Som tidigare nämnts var ett personligt möte för intervju 

ambitionen men samtliga informanter valde redan vid den preliminära kontakten att utföra intervjun 

genom telefonsamtal. Författarna utförde fyra intervjuer var. Samtliga intervjuer utfördes i ett 

avskilt rum utan störning med hjälp av ljudinspelare och en mobil app. Röstinspelningar gjordes 

med informantens samtycke. Transkriberat material avidentifierades och förvarades på en plats 

endast författarna hade tillgång till. Inspelat material på telefoner var låsta med personliga koder. 

Inspelade ljud förflyttades till en dator med personlig kod och raderades sedan från ljudspelaren och 

mobiltelefonen. Innan varje intervju påbörjades gavs informanterna återigen muntlig information 

om studiens syfte, att det var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta eller ångra deltagande. 
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Forskningsetiska överväganden 
Urvalsgruppen i denna studie är patienter som har fått cancerdiagnos. Att delta i studien kan vara 

påfrestande för patienten och en intervju kan upplevas obehaglig och integritetskränkande. Enligt  

2§ etikprövningslagen (SFS, 2003:460) avstod denna studie från etisk prövning eftersom den utförs 

inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå. Dock erhölls godkännande av 

verksamhetschefen innan studien bedrevs. 

I enlighet med Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) är det 

angeläget att blivande deltagare informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta deltagandet. Skriftlig och muntlig information lämnades till deltagare om studiens syfte 

och deltagande bekräftades innan intervju påbörjades. Deltagarna gavs även information om att 

materialet inte kommer att användas till annat syfte än studien enligt Codex-regler och riktlinjer för 

forskning. Allt material avidentifierades så att svaren inte kunde härledas till enskilda individer. 

Materialet ska inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga 

ändamål (Codex, 2017). 

Nyttan med studien var att deltagarna kunde dela med sig av och beskriva sina upplevelser av 

vårdmiljön på avdelningen vilket skulle kunna bidra till utvärdering och utveckling av 

verksamheten. Risken var att intervjusituationen kunde upplevas obehaglig och 

integritetskränkande för informanterna. Det kan dock anses att informanterna fick tillräckligt med 

information för att fatta ett välgrundat beslut om deltagande innan samtycke och att nyttan med 

studien överväger risken. 

Bearbetning och analys 
Deskriptiv statistik användes för att beskriva undersökningsgruppen (Björk, 2010). Intervju-

materialet transkriberades ordagrant, personliga uppgifter avidentifierades och deltagarens namn 

byttes till allmänt uttryck “Patient” följt av ett designerat nummer. För att analysera insamlade data 

användes kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2017) med induktiv ansats 

där författarna utgick från informanternas upplevda erfarenheter av det studerade fenomenet och 

därefter strävat efter att generera en teori (Henricson & Billhult, 2012). Begreppen meningsenhet, 

kondensering, kod, kategori och underkategori användes i analysprocessen (Tabell 2). 

De inspelade intervjuerna avlyssnades upprepade gånger av författarna var och en för sig. Varje 

författare transkriberade sina egna intervjuer och samtliga transkriberade intervjutexter genomlästes 

flera gånger av båda författarna var och en för sig och sedan tillsammans för att få en helhetsbild av 

innehållet. Meningar som hade betydelse i deltagarens upplevelse och föll inom syftets ramar 

identifierades, plockades ut ur det transkriberade textinnehållet och delades upp i meningsenheter. 



9 
 

Därefter kondenserades, kodades, och kategoriserades enheterna. Dessa kategorier utgör manifest 

innehåll. (Danielson, 2012b; Graneheim och Lundman, 2004). Varje författare utförde denna 

process på det egna materialet. Därefter kontrollerade författarna varandras resultat. Slutligen 

diskuterades eventuella oenigheter, framförallt i kategoriseringen. 

Innehållsanalys på manifest nivå valdes med hänsyn till studiens syfte vilket är att beskriva 

upplevelser utifrån det synliga och explicita textinnehållet. Tolkningen utfördes på låg 

tolkningsnivå, det vill säga textnära (Graneheim & Lundman, 2017). 

Tabell 2 Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Huvudkategori Underkategori 
Ja… jag tycker att 
det är absolut det 
bästa! Nämen… 
jag menar eget 
rum, tv, ljust, lugn 
och ro. Kan man 
begära mer? 

Det bästa är med 
eget rum, tv, ljust, 
lugn och ro. 

Eget rum 
Lugn och ro 

Rummets  
utformning 
 

Integritet i 
vårdmiljön 

 
Som förberedelse inför analysen bestämde författarna att skapa förförståelse för det fenomen som 

skulle studeras och erhöll detta genom att besöka den dagkirurgiska avdelningen innan 

datainsamlingen påbörjades. Förförståelsen handlar om vad författarna har för bild av det fenomen 

som studeras och innefattar bland annat teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade 

meningar (Graneheim & Lundman, 2017). 

Målet med författarnas besök var att inför föreliggande studie få en bild av avdelningens rutiner, hur 

vårdmiljön såg ut och att kunna träffa personalen eftersom de var involverade i datainsamlingen. En 

av författarna hade dessutom tidigare praktiserat på avdelningen vilket kan anses bidra till en ökad 

förförståelse. 

RESULTAT 
I analysen av datamaterialet framkom beskrivningar av informanternas upplevelser av vårdmiljön 

och av hur de blivit bemötta av personalen på operationsavdelningen från inskrivning till 

omedelbart innan sedering. Utifrån informanternas beskrivningar identifierades fem 

huvudkategorier där fyra förtydligas med underkategorier (Tabell 3). Huvudkategorierna som 

framkom i analysen kan kopplas till den teoretiska förankringen där områdena är fysisk vårdmiljö 

och psykosocial vårdmiljö. Utifrån Wijks (2010) och Fossums (2013) beskrivningar av innebörden i 

begreppet bemötande kunde detta kopplas till den psykosociala vårdmiljön. 
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Tabell 3 Beskrivning av domäner, huvudkategori och underkategori 

   Huvudkategori   Underkategori 

        Integritet i vårdmiljön 
   Rummets utformning   Hemlikt 
        Subjektiv känsla   
                                                                                               Estetik 
 
                                    Känsla av trygghet och förtroende  Personalens kompetens  
 
   Upplevelse av atmosfären  Personalens inverkan i vårdmiljön 
 
   Förväntan 
 
   Bemötande    Betydelsen av information och  
        personalens förhållningssätt 
        Tillmötesgående personal 
        Förståelse och omtanke 
        Personalens närvaro 

 
Upplevelse av den fysiska vårdmiljön 

Rummets utformning 

Den fysiska utformningen av rummet visade sig vara av betydelse för informanternas upplevelse av 

vårdmiljön. Operationssalens utformning och utrustning tillförde en känsla av trygghet eftersom det 

visade att avdelningen var väl utrustad och förberedd. Möjligheten till avskildhet uppskattades och 

en hemlik miljö upplevdes lugnande. Upplevelsen av den estetiska utformningen av rummet 

varierade. I upplevelsen av operationssalen beskrevs temperatur och ljus i salen vara lagom. 

Värmen i rummet uppskattades. 

Integritet i vårdmiljön 

Integritet framstod som en viktig del av den fysiska vårdmiljön. Informanternas beskrivningar pekar 

på att utformningen av vårdmiljön inte är optimal vad gäller möjligheten till avskildhet. Detta gäller 

särskilt i väntrummet. 

Att få tillgång till eget rum med TV och egen toalett uppskattades dock högt av informanter som 
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stannade över natten. Resultatet visade även att de som bor långt bort och planerades för ett mindre 

ingrepp och inte behövde stanna över natten önskade få tillgång till eget rum eller egen säng.  

De önskade möjligheten att kunna vila när de anlände till avdelningen eftersom de preoperativa 

förberedelserna upplevdes tröttande. Tillgången till eget rum upplevdes också lugnande och 

rogivande. 

“...jag tycker att det är positivt med eget rum...man stör ingen, pratar i telefonen, sätter man på tv… man 

stör ingen” 

“...jag skulle nog… alltså det optimala är att få ett rum själv där man sitter och väntar på att de hämtar en 

till operationen och inte att man springer… att det springer massa andra människor som ska opereras 

omkring, jag tyckte att det var lite konstigt.” 

Hemlikt 

Informanterna upplevde rummet, och då framför allt väntrummet, som hemlikt. Informanterna 

beskriver att de möbler och dekorationer som fanns i väntrummet gav en vardagsrumskänsla. 

Avdelningens storlek bidrar också till en hemlik känsla och beskrevs som “familjärt” vilket 

upplevdes positivt av informanterna.  

“...på väntrummet där man satt och väntade… det fick jag en vardagsrumskänsla… även om man satt där 

med dropp osv och väntade.. de har ansträngt sig och lagt fram bekväma stolar…” 

“ Jag tror att *** är lite mindre.. blir det mera familjärt… Jag har ju opererat där.. på sån här 

kortvårdskirurgi.. jag vet också då kände jag också att man blir bra bemött… jag vet inte kanske det är ett 

stort sjukhus på *** men här tycker jag allting runt omkring har varit bara positivt.” 

Subjektiv känsla 

Informanternas subjektiva känslor som den fysiska vårdmiljön skapade beskrevs genom upplevelser 

av deras vistelse i den. Några informanter upplevde en känsla av att det var ett “gammalt sjukhus” 

men vårdmiljön upplevdes som välkomnande, trevlig och ren. Det fanns dock de som uttryckte att 

denna känsla av “gammalt sjukhus” påverkade upplevelsen negativt. Ett förbättringsförslag i form 

av renovering framkom. 

För vissa informanter tillförde den tekniska apparaturen i operationssalen en känsla av trygghet. 

”Man märker liksom att det är ett gammalt sjukhus men inte så jag tänkte att det var smutsigt…” 

“... rummet (operationssalen) var ju högtekniskt, väldigt teknologiskt… man känner.. det var väl bra. Det 

känns riggat alltihop…” 
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Estetik 

Upplevelsen av den estetiska utformningen av rummet varierade. Några informanter uttryckte att 

den estetiska utformningen var av underordnad betydelse och att de inte hade hunnit tänka på det 

eftersom det fanns så mycket annat i deras situation som kändes viktigare.  

“... det var väl trevligt ändå fast att det inte var som jag hade väntat mig.. det var sköna stolar (skratt). Där 

man satt liksom… och ljus.. det var det.. det tycker jag absolut! 

”Svårt att säga… jag var kanske inte så närvarande då (skratt) för att klara av det hela.” 

 

Upplevelse av den psykosociala vårdmiljön 

Känsla av trygghet och förtroende 

Personalens kompetens 

I informanternas beskrivningar av sina upplevelser tillförde personalens visade kompetens inom sitt 

ansvarsområde och deras bra samarbete en känsla av trygghet och ökat förtroende hos 

informanterna. De beskrev personalen som sakliga och kunniga vilket även innefattar hantering av 

medicinsk teknik. 

“... de kan sina saker.. sjuksköterskorna också när de sätter dropp… det är alltid skönt när man känner sig 

liksom omhändertagen.. nu fick jag mer förtroende också för dem…” 

“... man känner sig när man ligger där… även under operation också… ja.. det är bara släppa i taget. De 

tar hand om mig nu liksom…” 

Upplevelse av atmosfären 

Personalens inverkan i vårdmiljön 

Stämningen bland personalen avspeglades i upplevelsen av vårdmiljöns atmosfär. Informanterna 

beskrev upplevelsen av stämningen bland personalen framförallt som stressfri. Några informanter 

uppgav tidigare negativa uppfattningar om hur sjukvården är. Till exempel att det är stressigt, brist 

på personal och problem med schema. De menar att den stressiga arbetsmiljön inte inverkade på 

deras upplevelse av personalens arbetssätt. Det framkom även en känsla av harmoni i 

personalgruppen. Detta i sin tur påverkade informanternas upplevelse positivt genom att ge en 

lugnande effekt. 

“Nej... jag tycker att det var skönt för att jag kände inte… jag kände aldrig av att de var pressade och så 

där… 

“.. en lugn och stabil personal, det är viktigt. Absolut viktigaste för mig” 
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Förväntan 

I denna kategori beskrev informanterna sina upplevelser i form av bland annat över förväntan. Detta 

innefattar upplevelser av förvåning över att allting gick så smidigt och bra. Här uttryckte 

informanterna även sina förutfattade meningar om sjukvården. 

“.. Jag är inte så säker. Jag vet att det är inte alltid så inom vården men.. jag blir i alla fall mer positiv att 

det var faktisk bra. Så att jag blir mer positivt förvånad kan man säga.” 

Bemötande 

Betydelsen av information och personalens förhållningssätt 

Uttrycket “professionell” förekom i informanternas beskrivningar av sina upplevelser. Begreppet 

förknippades mest med att erhållen information från personalen var bra och att personalen hade ett 

bra förhållningssätt vid mötet med patienten. 

Erhållen information från olika personalkategorier uppskattades i hög grad av informanterna. 

Information beskrevs av informanterna som en viktig del av vårdmiljön. Genom den information 

som gavs angående vad som var planerat under patientens dag på operationsavdelningen upplevdes 

professionalism hos personalen. Detta påverkade i sin tur informanternas upplevelse genom att ge 

en känsla av trygghet. Upplevelsen av personalens goda förhållningssätt förstärktes genom att alla 

personalkategorier presenterade sig vid mötet med patienter. 

“De var väldigt proffsiga, alla presenterade sig… operationslaget och så, om vad de skulle göra. De berät-

tade precis alla steg och jag tycker att det var jättebra! Så var jag inte.. jag var bekväm med det. Jag känner 

mig trygg med dem… faktisk om jag ska säga så.” 

“Jag kände mig trygg. Jag kände mig… informerad tillräckligt. Så jag har som sagt.. jag har ingen särskild 

rädsla eller har en ny. Jag kände mig trygg säker…” 

Tillmötesgående personal 

Samtliga deltagare upplevde sig ha blivit både trevligt och professionellt bemötta av personalen. En 

del har angivit att den upplevelsen var över förväntan. Samtliga informanter har uttryckt att alla 

personalkategorier i vårdkedjan upplevdes vara vänliga och hjälpsamma. 

“ …. jag kände att människor omkring mig var vänliga och ville hjälpa till och gör sitt bästa. … ” 

Förståelse och omtanke 

Informanterna uttryckte att personalen var lyhörd. De lyssnade och förstod att rädsla förekommer 

och visste hur den skulle hanteras. Detta ledde till en känsla av bekvämlighet och trygghet i 

vårdrelationen vilket somliga informanter förknippade med personalens erfarenhet och förståelse 
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för individens behov av integritet. 

Informanterna beskrev även hur personalen varit hjälpsamma med små praktiska saker kring 

patientens dag på avdelningen, till exempel hjälp med påklädning. 

“ ...i och med att de också lyssnar på vad jag sa om att jag kan få panik för att få en sån där … mask på mig 

och så. De förstod precis de här grejerna. De verkar vana vid det. ” 

“ ….. Jag har absolut inget negativt. När man kommer, de har hjälpt till med kläder och säng…” 

Personalens närvaro 

Informanterna har uttryckt sig vara väl omhändertagna av personalen vilket gjort att de inte kände 

sig övergivna. Personalen fanns närvarande för dem och verkade vara vana att hantera situationen 

efter individuella behov. Personalen upplevdes vara nära vid behov av hjälp. 

“...de kom typ hela tiden. Jag behövde inte viska eller skrika eller nånting sånt där för att de skulle komma 

utan de fanns på plats. Det var så pass nära så att det var bra…” 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
I föreliggande studie kan beskrivningarna av informanternas upplevelser av både den fysiska och 

psykosociala vårdmiljön sammanfattas som positiv. Faktorer som hade stor betydelse för, och 

inverkan på, den psykosociala upplevelsen av vårdmiljön innefattar bland annat personalens 

förhållningssätt gentemot patienterna, deras kompetens och strukturerade arbetssätt. Den fysiska 

utformningen av vårdmiljön på avdelningen har upplevts olika av informanterna men generellt 

positivt. 

Den fysiska vårdmiljön 

Rummets utformning 

I föreliggande studie visade resultatet att de flesta av informanterna upplevde vårdmiljöns 

utformning positivt. Tillgång till de basala och praktiska sakerna såsom eget rum med egen toalett 

skapade lugn och ro hos informanten och känslan av att inte besvära någon annan. I den 

beskrivningen tolkas också en upplevelse av integritet genom tillgång till eget rum. Rowlands och 

Nobles (2008) studie styrker denna upplevelse där tillgång till eget rum uppskattades på grund av 

integriteten. I föreliggande studie framkom även att de som inte behövde stanna över natten 

uttryckte behov av eget rum eller säng för att kunna vila i väntan på operation och på grund av 

trötthet under de preoperativa förberedelser. 
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Det uttrycktes även att den fysiska miljön skapade en hemlik känsla där tillgång till bekvämlighet 

fanns vilket upplevdes positivt av informanterna. Dessa bekvämligheter beskrevs även som förslag i 

studien av Chen, Marshall och Lin (2016) angående implementationsstrategier för dagkirurgi. 

Vårdmiljöns utformning gällande möjligheten till avskildhet, framförallt i avdelningens väntrum, 

spelade en stor roll i vissa informanters upplevelse genom att deras integritet inte fullt ut kunde 

bevaras. Detta påverkade informanterna på ett negativt sätt i form av obehag vilket överensstämmer 

med studien av Anåker, Von Koch, Sjöstrand, Heylighen och Elf (2018) samt studien av av Akyüz 

och Erdemir (2013) där inverkan av utformningen av den fysiska miljön i omvårdnad lyfts fram. De 

menar att det förekom tydliga risker för att ta del av varandras personliga uppgifter och att 

integriteten kränks i en vårdmiljö där mer än en patient vårdas. 

Till skillnad från studien av Haugen och medarbetare (2009) där det påvisades att utrustning i 

operationssalen bidrar till ångest hos patienter i viss grad, upplevdes vårdmiljön i operationssalen i 

föreliggande studie som högteknisk vilket i sin tur medförde en känsla av trygghet. 

Informanterna i föreliggande studie beskrev operationssalens temperatur, baserat på tidigare 

erfarenheter, som bra då det upplevdes vara varken för kallt eller varmt.  Omgivningens kvalitet 

inklusive temperatur har direkt påverkan på patientens säkerhet och välmående. Det påverkar även 

patientens kirurgiska morbiditet och mortalitet (Katz, 2017). Detta överensstämmer även med 

Nightingales beskrivning av vårdmiljö enligt Wijk (2010) där ventilation och värme är viktiga delar 

av vårdmiljön som har direkt koppling till patientens hälsa. 

Några informanter upplevde en känsla av att det var ett “gammalt sjukhus”. Med detta upplevdes 

vårdmiljön som dyster eller trist. Rowland och Nobles (2008) studie påvisade också en koppling 

mellan den fysiska vårdmiljön och patientens sinnesstämning. Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen (2006) menar att hur den fysiska vårdmiljön sköts, inklusive estetiken, påverkar 

patienternas uppfattning av kvalitet i vården. Informanterna i föreliggande studie ansåg dock att 

vårdmiljöns renlighet var berömvärd. Det framkom även att den estetiska utformningen av 

vårdmiljön på avdelningen inte var av stor vikt för vissa informanter eftersom de inte hade hunnit 

reflektera över det på grund av mycket annat runt omkring.  

Den psykosociala vårdmiljön 

Känsla av trygghet och förtroende 

Personalens i föreliggande studie beskrivs som kompetenta, kunniga inom sitt ansvarsområde, vara 

sakliga, samarbeta bra och även ha hög kompetens inom medicinsk teknik. Meretoja, Leino-Kilpi 

och Kaira (2004) påstår att konsensus om vad kompetens innebär i klinisk praxis fortfarande är 
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liten. Rowland och Noble (2008) beskriver begreppet personalkompetens som “att vara medveten”, 

“att ha kontroll” samt “att kunna förutse”. Detta överensstämmer med Riksföreningens för 

operationssjukvård (2011) beskrivning av specialistsjuksköterskans kompetens. Beskrivningen av 

kompetens innebär att ansvara för en god och patientsäker perioperativ omvårdnad genom att bland 

annat ha förmågan att kommunicera, informera och undervisa patienten, att kunna hantera och 

ansvara för medicinsktekniska produkter samt samarbeta med andra personalkategorier. Ökad 

personalkompetens har inverkan på bedömningen av patientbehov (Falk, Alm & Lindström, 2014). 

I föreliggande studie framkom det att personalens kompetens ledde till ökat förtroende och trygghet 

hos informanterna.  

Upplevelse av atmosfären 

I föreliggande studie upplevdes personalens arbetsstämning som stressfri. Personalens lugna 

arbetssätt och den harmoniska stämningen bland dem gav en lugnande effekt och ledde till en trygg 

och stabil upplevelse trots viss oro och rädsla hos informanterna. Tidigare studier visar att olika 

sinnesstämningar såsom ångest, osäkerhet och känsla av att vara utsatt hos patienter på dagkirurgisk 

avdelning i väntan på operation förekommer (Svensson, Nilsson &Svantesson, 2016). Dessa har  en 

koppling till vårdmiljön och vårdpersonalens arbetssätt (Rowland & Noble, 2008). 

Förväntan 

Informanterna i föreliggande studie fick berätta om sina förväntningar den dagen de opererades. I 

denna kategori framkom informanternas förutfattade meningar om sjukvården. Resultatet i 

föreliggande studie visade att majoriteten av informanterna var förvånade över hur bra, smidigt och 

snabbt allting gick. Några informanter uppger att information om vad de kunde förvänta sig på 

operationsdagen och vad de sedan upplevde stämde överens. Att möta eller inte möta idealiserade 

förväntningar på vården är, enligt Mckinley, Stevenson, Adams och Manku-Scott (2002), av stor 

betydelse för patientens nöjdhet. De antar även att missnöjdhet skulle reduceras om vårdtagaren vet 

vad de kan förvänta sig för att därefter erfara det.  

Bemötande 

Informanterna i föreliggande studie upplevde professionalism hos personalen samt bra bemötande  

genom erhållen information från alla personalkategorier. Korrekt och komplett information om vad 

informanten kunde förvänta sig förmedlades av alla personalkategorier som var involverade i 

ingreppet. Detta innefattar information som de fick innan operationen påbörjades och inne i 

operationssalen. Erhållen information skapade en känsla av trygghet hos informanterna. Detta  

överensstämmer väl med Wijks (2010) och Fossums (2013) beskrivning av begreppet bemötande. 

Preoperativ och intraoperativ information är viktiga delar i hela processen som ska tillgodoses för 
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patientens välmående (Bailey, 2010).  Information hjälper även patienter att förstå vad de kan 

förvänta sig under och efter operation(Gardner, Nndozie, Davis & Kirk 2005). I Simonsen-Rhen, 

Sarvimäki och Benkö (2000) studie beskrevs även erhållen information som ett sätt att hantera 

smärta. 

En upplevelse av att vara i centrum av omvårdnaden framkom i föreliggande studies resultat vilket 

gav en känsla av att bli sedd. Genom att vara i en välkomnande miljö skapades en positiv 

upplevelse hos informanterna. Personalens förståelse för patienternas behov och omtanken om dem 

lyftes också fram. Lyhördhet för deras oro och rädslor inför operationen resulterade i en positiv 

upplevelse av vårdmiljön. Personalens respekt och förståelse för patientens behov av integritet 

framkom också i deras beskrivningar av upplevelsen av vårdmiljön. Personalen upplevdes vara 

ständigt närvarande genom att hjälp och assistans alltid stod till förfogande. Beskrivningarna av gott 

bemötande överensstämmer med studien av Egeli, Crooks, Matheson, Ursa och Marchant (2008) 

där patienterna uppgav sina uppfattningar om gott bemötande. Detta innefattade bland annat att vara 

lyssnad på och få stöd av vårdgivaren, att tas på allvar samt att få möjlighet till samtal med 

vårdgivaren om sitt tillstånd. I studien av Arman och Rehnsfeldt (2007) kunde deltagarna relatera en 

upplevelse av god omvårdnad till “att bli sedd”. De menar att det finns stora existentiella behov hos 

många patienter. Att personalen väljer att “inte se och inte ge” leder till en negativ påverkan på 

patientens upplevelse. 

I föreliggande studie beskrevs personalen som hjälpsamma med små saker under patientens dag på 

operationsavdelningen vilket gjorde deras vistelse lite lättare. Till exempel hjälp med att sätta på sig 

operationskläder som Bull och FitzGeralds (2006) beskriver i sin studie. Hur personalen tillgodoser 

enkla saker såsom hjälp med att justera operationskläder, en ren kudde eller en filt så att patienten 

inte blottas och integriteten hålls intakt kan vara betydelsefullt i omvårdnaden av patienten inne i 

operationssalen. Detta styrks även av en studie av Arman och Rehnsfeldt (2007) där en deltagare 

beskriver hur de små sakerna som att få rätt storlek på sjukhuskläder gjorde skillnad i upplevelsen 

av bemötande. De menar att personalens omtanke om patienter på det sättet innefattar mindre av 

den professionella rollen som vårdgivare och mer rollen som medmänniska. 

Föreliggande studie belyser betydelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön i omvårdnaden. 

Tidigare studier stödjer att en bra utformad vårdmiljö gynnar patienten. Enligt Wijk (2010) är 

kunskap om vad vårdmiljö innebär för patienten viktigt och dennes delaktighet i utformningen av 

densamma främjar välbefinnande hos individen. Detta är en viktig del i det personcentrerade 

omvådnadsarbetet och leder till ökat välmående och snabbare tillfrisknande hos patienten. Detta kan 

bidra till minskade vårdtider vilket ger positiva ekonomiska effekter för samhället. 



18 
 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet 

Studien mottogs väl av personalen på avdelningen. Alla inblandade, både avdelningschefen och 

personalen, hade en positiv inställning och visade engagemang för studien. Intervjuerna utfördes 

genom telefonsamtal enligt informanternas önskemål. Intervjuaren och informanten kunde då 

interagera spontant med varandra vilket anses vara både kostnadsmässigt och tidsmässigt effektivt. 

Metoden kan dock hindra en djupare interaktion mellan intervjuare och informant eftersom 

möjligheten att se informantens gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck vilka kan vara betydelsefulla 

i tolkningen av beskrivningar av upplevelser saknas (Holloway & Galvin, 2017; Gillham, 2008). 

Författarna lyssnade dock noggrant och med fullständig uppmärksamhet till informantens 

berättelse. Genom det kunde också intervjuaren ge återkoppling i form av sammanfattning av det 

som hade sagts och använda detta som grund till nästa fråga. Intervjuaren visade empati genom att 

inte förhasta sig under intervjun utan informanterna fick berätta utan onödiga avbrott vilket i sin tur 

gav intervjuaren möjlighet att förstå informantens perspektiv (Knight, 2002). Dessutom 

uppmärksammades suckar, pausar, betoningar och skratt under intervjun. Dessa inkluderades i 

transkriberingen och togs i beaktande i analysen. 

Innehållsanalys av intervjutext i denna studie utgick från Graneheim och Lundmans 

sammanställning av de olika delar som ingår i innehållsanalys och beskrivning av 

tillvägagångssättet vid analys (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim & Lundman, 2017). 

Svårigheter i analysmetoden var att välja ut lämpliga meningsbärande enheter. En sådan svårighet 

var benägenheten att välja för stora meningsbärande enheter som var svåra att hantera eftersom de 

innehöll olika upplevelser som passade in i mer än en kategori. Det förekom även meningsbärande 

enheter som inte alls passade in i någon av kategorierna och föll utanför studiens syfte. Detta 

problem beskrevs enligt Graneheim och Lundman av Krippendorff som menar att inga data ska 

falla mellan två kategorier och inte heller passa in i mer än en kategori. Sådana data kan medföra 

svårigheter i texthantering eftersom människors upplevelser är sammanflätade och de kan passa in i 

en eller två kategorier (Graneheim & Lundman, 2017). En annan svårighet var benägenheten att 

välja för små meningsbärande enheter vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) kan leda till 

fragmentering av datamaterial och risken att information och betydelse i texten förloras. I 

föreliggande studie hanterades dessa problem genom att båda författarna genomläste alla 

transkriberingar tillsammans och enades sedan om vilka meningsbärande enheter som var relevanta 

för studiens syfte.  

De meningsbärande enheterna placerades i den kategori som ansågs passa bäst. De meningsbärande 
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enheter som föll utanför studiens syfte men ändå anses vara viktiga att ta upp diskuteras under 

rubriken Kliniska implikationer och vidare forskning. I de moment där meningsbärande enheter 

valdes ut var studiens syfte alltid i fokus i utförandet. Båda författarna var medvetna om dessa 

risker i dataanalysen även om ingen av författarna i föreliggande studie har tidigare erfarenheter av 

denna typ av innehållsanalys. 

Förförståelse 

Förförståelse handlar enligt Graneheim och Lundman (2017) om den bild som forskaren har av det 

fenomen som studeras. Innan datainsamling påbörjades besöktes avdelningen av författarna för att 

erhålla förståelse för verksamheten, det vill säga personal, rutiner och vårdmiljö. En av författarna 

hade dessutom tidigare praktiserat på avdelningen. Det visade sig att några av författarnas 

förutfattade meningar om patienters upplevelse av vårdmiljön stämde och några stämde inte alls. 

Författarnas förförståelse kan ha påverkat studiens resultat eftersom det redan fanns en positiv 

inställning till avdelningen vilket i sin tur kan ha påverkat analysprocessen. Författarna hade dock 

objektivitet som högsta mål i hela analysprocessen. 

Giltighet 

Strategiskt urval användes för att rekrytera informanter. Författarna valde informanter med 

erfarenheter av att vårdas på dagkirurgisk avdelning på grund av bröstcancer. Totalt nio informanter 

medgav deltagande men endast åtta informanter blev intervjuade eftersom en informant inte kunde 

kontaktas. Enligt Graneheim och Lundman (2017) är det inte möjligt att föreslå det ideala antalet 

informanter eller intervjuer eftersom den optimala datamängden beror på syftet och datans kvalitet. 

De menar att det inte är säkert att datans kvalitet ökar med antalet intervjuer. Med de åtta utförda 

intervjuerna i föreliggande studie anses att författarna kunde erhålla en tillräckligt god variation av 

upplevelser om det studerade fenomenet för att kunna besvara studiens syfte. Det är dock inte 

möjligt att bedöma om den informant som författarna inte kunde kontakta hade kunnat tillföra mer 

information som kunnat vara av stor betydelse för studiens utfall. Patienter som genomgått 

bröstoperation av annat skäl än bröstcancer exkluderades i denna studie då tyngdpunkten i 

verksamheten på avdelningen var operation av bröstcancerpatienter. Detta anses inte ha stor 

inverkan på studiens resultat med hänsyn till studiens syfte men kan påverka överförbarheten. 

Eftersom semistrukturerad intervju med hjälp av en intervjuguide användes i denna studie kunde 

författarna vid behov omformulera frågorna och ställa relevanta följdfrågor. Intervjuguiden 

möjliggjorde för författarna att ställa liknande frågor till informanterna (Graneheim & Lundman, 

2004). Intervjumetod var lämpligt för denna studie eftersom syftet var att beskriva upplevelser och 

informanterna fick då berätta och beskriva sina tankar och känslor kring fenomenet med egna ord. 



20 
 

Intervjuerna genomfördes 2-6 dagar postoperativt för de informanter som hade lämnat samtycke. 

Målet var att kunna intervjua informanterna 1-2 dagar postoperativt så att deras upplevelse 

fortfarande var färsk i minnet. Några informanter intervjuades senare än så på grund av att de 

önskade bli uppringda vid annat tillfälle av anledningar som författarna inte frågade om med hänsyn 

till patientens integritet. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom risken finns att informanten inte 

längre kom ihåg detaljerna så bra jämfört med en intervju som utförs 1-2 dagar postoperativt. 

En pilotintervju utfördes av författarna på varandra och med en utomstående person för att pröva 

och kontrollera frågeformuleringarna i intervjuguiden. Den utomstående personen har erfarenhet av 

att vårdas på dagkirurgisk avdelning. Författarna anser därmed frågorna vara lämpliga för att kunna 

få adekvat information som faller inom studiens syfte.  

Tillförlitlighet 

Författarna intervjuade fyra informanter var. En intervjuguide användes som gav intervjuaren 

möjlighet att ställa väsentliga frågor inom studiens ram och därmed samla liknande typer av data 

från alla informanter. Följdfrågorna varierade från “hur menar du...” till “kan du utveckla…”. 

Risken finns att informanterna fick olika uppföljningsfrågor vilket kan ha påverkat beskrivningen 

av deras upplevelse. Det kan dock också vara en fördel genom möjligheten att då fånga upp större 

variation av upplevelser av fenomenet. Författarna transkriberade sina egna intervjuer men samtliga 

transkriberade intervjuer genomlästes av båda författarna för att kunna få en gemensam bild av alla 

intervjuer. Hela analysprocessen utfördes gemensamt i samråd och i diskussion mellan författarna. 

Utifrån dessa diskussioner bestämdes vilka meningsbärande enheter som var av betydelse i studien. 

Kondensering, kodning och kategorisering utfördes också gemensamt. Detta anses ge en viss 

ökning av studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2017).  

Överförbarhet 

Studiens resultat bedöms att ha en viss överförbarhet till andra dagkirurgiska avdelningar som 

bedriver liknande typ av kirurgisk behandling. Tidigare studier med andra patientgrupper stöder 

föreliggandes studies resultat vilket ger en viss höjning av överförbarheten. Tolkningen av 

föreliggande studies resultat ska dock göras med försiktighet eftersom urvalsrepresentanter var 

endast kvinnor med bröstcancer. Genom att använda strategiskt urval som urvalsmetod anses att 

studiens informanter representrade målgruppen vilket är strävan i en kvalitativ forskning (Polit & 

Beck, 2017). Författarna anser även att en bred demografisk spridning har uppnåtts vilket gav 

variationsrika berättelser av fenomenet som studerades (Henricson & Billhult, 2012).  

Bedömningen av överförbarhet underlättas också genom denna studies noggranna presentation och 

beskrivning av urval, deltagare och metod (Graneheim & Lundman, 2017). 
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Forskningsetiska överväganden 

Inskrivningssjuksköterskan på avdelningen fick i uppdrag att tillfråga patienter om intresse för 

deltagande. Detta innebär att hen visste vilka patienter som visade intresse för studien men inte 

vilka som slutligen deltog. Patienter som avböjde deltagande i studien tillfrågades inte om 

anledning till varför på grund av etiska skäl. 

Urvalsgruppen i denna studie var patienter som fått cancerdiagnos. Att delta i studien kan vara 

påfrestande för informanten och en intervju kan upplevas obehaglig och integritetskränkande. Detta 

har tagits i beaktande under hela denna studies gång.  

Kliniska implikationer och vidare forskning 

Studiens resultat visar betydelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön inom dagkirurgi 

genom informanternas beskrivningar av sina upplevelser på avdelningen. Tidigare studier visar 

vårdmiljöns inverkan på patienters upplevelse och denna studies resultat kan användas för vidare 

utveckling och förbättring av vårdmiljön på avdelningen. 

Denna studie täcker endast informanternas upplevelse av vårdmiljön från inskrivning till tiden 

innan sedering. De flesta informanter uttryckte, redan innan utskrivning, oro både för praktiska 

saker som sårvård och psykosociala behov kopplade till operationens resultat och läkeprocessen. 

Vidare forskning om patientens upplevelse postoperativt kan därför vara intressant och viktigt för 

denna operationsavdelning även om stora delar av återhämtningen sker i hemmiljö och inte i 

vårdmiljö vilket denna studie fokuserat på. 

Patienter som genomgått bröstoperation av annat skäl än bröstcancer exkluderades i denna studie. 

Dessa kunde möjligen ha tillfört en annan upplevelse som också kan vara intressant att studera. 

Slutsats 
Informanternas upplevelse av den fysiska och psykosociala vårdmiljön på avdelningen var generellt 

positiv. Upplevelsen av den fysiska miljön på avdelningen var inte optimal men detta vägdes upp av 

upplevelsen av den psykosociala vårdmiljön och det goda bemötandet. 
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV OCH SAMTYCKE TILL DELTAGANDE  

I STUDIEN 

 
Härmed tillfrågas du om att delta i en intervjustudie om patienters upplevelse av den fysiska 
och psykosociala vårdmiljön på dagkirurgi avdelning. 
 
Vi är två sjuksköterskor som vidareutbildar oss till specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

operationssjukvård på Uppsala Universitet. Under vecka 5-12, 2018 kommer vi genomföra en 

studie vid institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet och resultatet från 

studien kommer att presenteras i ett examensarbete. 

Varför görs studien? 
Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av den fysiska och psykosociala vårdmiljön 

på dagkirurgiavdelning. Den fysiska miljön omfattar allt som finns runt omkring dig, t ex själva 

lokalen, möbler, ljus, ljud, färger osv. Den psykosociala vårdmiljön syftar på hur du känner dig och 

hur du mår av att vara på avdelningen. Den innefattar också hur du upplever bemötandet på 

avdelningen. Resultatet av denna studie kommer att bidra till en bättre förståelse för 

sjukvårdspersonalen gällande din upplevelse av vårdmiljön på dagkirurgisk operationsavdelningen. 

Vi kommer att utvärdera och belysa din upplevelse av vårdmiljön innan operation fram till du är 

sövd. Studiens resultat kommer förhoppningsvis göra det möjligt för vårdpersonal att justera 

relevanta faktorer i den fysiska och psykosociala vårdmiljön och därmed förbättra verksamheten. 

Hur går studien till? 
Vi kommer att kontakta dig tidigast dagen efter din utskrivning från avdelningen och stämma av 

med dig om ditt intresse för deltagande i studien kvarstår. Om du tackar ja till att delta kommer du 

bli intervjuad 1-2 dagar efter den planerade operationen. Vi skulle vilja utföra intervjun genom 

personligt möte med dig, men om detta inte är möjligt för dig kan en telefonintervju utföras. 

Under intervjun kommer vi att ställa öppna frågor och du kommer att få beskriva/berätta om hur din 

upplevelse av den fysiska och psykosociala vårdmiljön på avdelningen varit från tiden du skrivs in 

och fram till dess du blir sövd. Intervjuerna kommer att spelas in med bandspelare eller 

mobiltelefon och beräknas ta 30-50 minuter.  

Hur behandlas de information du ger i studien? 
Intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras säkert så att ingen obehörig kan 

ta del av det. Inspelat intervjumaterialet kommer att raderas och det nedskrivna materialet kommer 
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att förstöras när examensarbetet är klart, examinerat och godkänt. Beskrivningar och citat kommer 

förmodligen att användas och de kommer att behandlas på så sätt att du som intervjuperson inte 

kommer att kunna identifieras. Resultatet av denna studie kommer att publiceras i det digitala 

vetenskapliga arkivet och vara tillgängligt på internet. I samtyckesblanketten kan du ange om du 

önskar kopia av det färdiga arbetet.  

Till sist vill vi återigen betona att deltagandet i studien är frivilligt och du kan utan att behöva 

förklara något avbryta ditt deltagande eller intervjun när du så önskar. Har du några frågor och 

funderingar får du gärna kontakta oss. Tack! 

 

Med vänliga hälsningar, 
Maria Ekström     Sutharin Herlitz 
Sjuksköterska i specialistutbildning   Sjuksköterska i specialistutbildning 
070-966 31 41      070-7896939 
ray25ph@gmail.com     sutharinn@hotmail.com 
 

Birgitta Jakobsson Larsson 
Handledare 
birgitta.jakobsson.larsson@neuro.uu.se 
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Samtycke till deltagande i studien 
Jag har tagit del av ovanstående skriftliga information om studien “Dagkirurgipatienters upplevelse 

av den fysiska och psykosociala vårdmiljön”. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är 

frivilligt och att jag när som helst och utan att behöva förklara kan avbryta mitt deltagande även om 

jag nu gett mitt samtycke till att delta. 

 
 Jag   Jag ger mitt samtycke till att delta i denna studie. 
 
 Jag   Nej, jag vill inte delta i denna studie. 
 
Ort och datum __________________________________________  
Namnteckning __________________________________________  
Namnförtydligande ______________________________________ 
 

 Jag önskar en kopia av det färdiga arbetet. 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 
 
Presentation och information om studiens syfte. 

• Har du förstått varför vi gör denna intervju? (Jag vill höra hur du upplever miljön på 

operationsavdelningen.)  

• Samtycke bekräftas muntligt 

• Hur lång tid intervjun kommer att ta 

• Att data kommer hanteras konfidentiellt 

• Fråga om det är ok att spela in rösten  

• Patientens rätt att avbryta deltagande 

 
Inledning 

Ålder: ________ Familjebakgrund: _____________________________ 

Etnicitet:_____________________________________________________ 

Utbildningsnivå_______________________________________________ 

 

Typ av anestesibehandling:______________________________________ 

• Vilken operation har du genomgått och när var det? 

• Vad vet du om operationen och hur har du förberett dig inför detta? 

• Hur länge fick du vänta på avdelningen innan du opererades? 

• Hur mår du idag? 
 
Upplevelse  

• Berätta om din upplevelse av att vara på operationsavdelningen den där dagen  

• Hur överensstämde det med hur du tänkt dig att det skulle vara? 

 
Miljö 

• Berätta om hur du har upplevt allt som finns i lokalen på operationsavdelningen. 

• Hur upplevde du stämningen bland personalen? 

• På vilket sätt har det påverkat dig? 
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• Berätta något du upplevde positivt. 

• Berätta något du upplevde negativt. 

• Berätta hur du skulle vilja förändra den fysiska miljön på avdelningen. 

 

Bemötande 

• Hur har du upplevt personalen som du träffade på operationsdagen? 

• Berätta om det var någonting de gjorde som du upplevde som bra. 

• Berätta om någonting som var mindre bra. 

• På vilket sätt har det påverkat dig och hur? 

• Berätta hur du skulle vilja förändra sättet du blev bemött på. 

 

Avslutning 

• Finns det något mer som du vill berätta? 

• Har du några frågor eller funderingar? 

 
Följdfrågor 

• Berätta mer om det. 

• Hur menar du? 

• Vad gjorde att du känner/tänker så? 

• Ge exempel på det 
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