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SAMMANFATTNING  

BAKGRUND: Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care innefattar de grundläggande 

delarna i en patients vårdbehov uppdelade i olika dimensioner. En dimension är etablera 

vårdrelation. Tidigare forskning belyser bemötande och vårdrelation utifrån sjuksköterskor 

och specialistsjuksköterskor i olika vårdkontexter. Mötet i den perioperativa vårdkontexten är 

ofta kort, där specialistsjuksköterskan ska arbeta för att vinna patientens tillit och bilda sig en 

uppfattning av patienten. En kunskapslucka föreligger hur dimensionen etablera vårdrelation 

i den perioperativa vården mellan den perioperativt verksamma specialistsjuksköterskan och 

patienten etableras. 

SYFTE: Att undersöka hur etablerandet av vårdrelation utifrån Fundamentals of Care sker 

mellan specialistsjuksköterska och patient under den perioperativa perioden. 

METOD: Litteraturstudie med systematisk ansats baserad på kvalitativa artiklar. Deduktiv 

innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs. 

RESULTAT: I resultatet framkom att delar av FoC dimension etablera vårdrelation går att 

återfinna i den kliniska verksamheten. Skapa förtroende, vara närvarande och förutse behov, 

återfanns i majoriteten av artiklarna. Vara påläst samt reflektera och utvärdera var 

huvudområden som uppfattades bristande. Det fanns en önskan om kontinuitet i den 

perioperativa vårdrelationen. En aspekt som påverkade detta var tidsbristen som ofta förelåg. 

SLUTSATS: Specialistsjuksköterskan etablerar en vårdrelation med patienten dagligen, 

vilken går att applicera i FoCs dimension etablera vårdrelation. En önskan om en kontinuitet 

i vården och att få följa patienten med pre- intra- och post-operativa möten fanns hos 

specialistsjuksköterskan. Att tillämpa FoC i en verksamhet skulle kunna möjliggöra för 

specialistsjuksköterskan att genom ett anpassat arbetssätt, få möjligheten till en kontinuitet i 

vårdrelationen, vilket skulle kunna gynna patienten. 

 

 

Nyckelord  

Perioperativ vård, Fundamentals of Care, perioperativ omvårdnad 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: The theoretical framework Fundamentals of Care includes the basic parts 

of a patient's care needs divided into different dimensions. One dimension is establishing a 

care relationship. Previous research sheds light on treatment and care relationships based on 

nurses and nurse specialists in different care contexts. The meeting in the perioperative care 

context is often short, where the nurse specialist must work to gain the patient's trust and gain 

an understanding of the patient. There is a knowledge gap regarding how the dimension of 

establishing a care relationship in perioperative care between the nurse specialist in the 

perioperative practice and the patient is established. 

PURPOSE: To investigate how establishment of a care relationship, based on Fundamentals 

of Care, takes place between the nurse specialist and the patient during the perioperative 

period. 

METHOD: Literature review with a systematic approach based on qualitative articles. 

Deductive content analysis according to Elo and Kyngäs. 

RESULTS: The results showed that parts of the FoC dimension establishing a care 

relationship can be found in the clinical work. Creating trust, being present and anticipating 

needs were found in the majority of the articles. Obtain knowledge and reflect and evaluate 

were main areas that perceived as deficient. There was a desire for continuity in the 

perioperative care relationship. One aspect that affected this was the lack of time that often 

existed.  

CONCLUSION: The nurse specialist establishes a care relationship with the patient on a 

daily basis, which can be applied in FoC's dimension to establish a care relationship. The 

nurse specialist had a desire for continuity in care and to be able to follow the patient with 

pre- intra- and postoperative meetings. Applying FoC in a clinical environment could enable 

the nurse specialist through an adapted way of work, gain the opportunity for continuity in 

the care relationship, which could benefit the patient. 

 

 

Keywords 

Perioperative care, Fundamentals of Care, perioperative nursing  
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INLEDNING 

Teoretisk utgångspunkt 

Arbetets teoretiska utgångspunkt baseras på det teoretiska ramverket Fundamentals of Care 

[FoC]. FoC innefattar de grundläggande delarna i en patients vårdbehov. FoC består av flera 

dimensioner, varav en dimension är etablera vårdrelation. Dimensionen etablera 

vårdrelation innefattar fem huvudområden vilka har betydelse för att etablera en vårdrelation 

mellan patient och sjuksköterska. Dessa områden innebär att skapa förtroende, vara 

närvarande, förutse behov, vara påläst samt reflektera och utvärdera (Feo et al. 2017a; 

Muntlin & Jangland, 2020).  

Ett etablerande av FoC ställer krav på sjuksköterskans förmåga att möta patientens 

grundläggande behov. Sjuksköterskan ska etablera en tillitsfull relation med patienten och 

skapa förtroende. Vårdmöten sker ofta i korta möten och ställer krav på sjuksköterskans 

kompetens att ha kunskap i att snabbt etablera ett förtroende med olika patienter och 

uppmärksamma dess individuella behov (Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 2013). 

Förtroende är en av grunderna för vårdrelationen och kan skapas omgående redan vid ett 

första möte mellan sjuksköterska och patient (Strandås & Bondas, 2017). Relationen mellan 

sjuksköterska och patient startar med att någon av parterna bjuder in och den andra parten 

accepterar (Halldorsdottir, 2008). En närvarande sjuksköterska som uppmärksammar och 

bekräftar patienten är något som patienter uppskattar och föredrar (Haugen et al. 2009; 

Hudson, Ogden & Whiteley, 2015). För att bibehålla ett förtroende under en vårdprocess 

krävs inte bara ett etablerande av vårdrelation och tillit, utan en kontinuerlig interaktion med 

patienten (Feo et al., 2017a; Lindwall & von Post, 2009; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 

2007; Schreiber & MacDonald, 2010). Sjuksköterskan ska vara närvarande i mötet med 

patienten. Att vara närvarande kan innefatta både en fysisk närvaro som att till exempel 

lägga en hand på patienten (Lindwall & von Post, 2014), såsom att vara närvarande i mötet 

och samtalet med patienten (Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall, 2010; Lindwall & von Post, 

2014). Förutse behov innebär bland annat att sjuksköterskan ska förutse patientens 

kommande behov, informera om händelseförlopp innan saker sker och förebygga oro innan 

potentiella orosmoment (Feo et al., 2017b). Att vara påläst innebär att sjuksköterskan 

inhämtat tillräckligt med information och rätt kunskaper rörande patienten och dess situation 

för att kunna handla utefter dessa och bemöta patientens behov på ett bra sätt (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2007; Blomberg, Bisholt, & Lindwall, 2019; Blomberg, Willassen, von Post & 

Lindwall, 2015a; Sandelin, Kalman & Gustafsson, 2019). Det kan också innebära att 



 

 6 

sjuksköterskan satt sig in i patientens journal (Göras, Nilsson, Ekstedt, Unbeck & Ehrenberg, 

2020) och lägger bland annat grunden för att kunna svara på patientens eventuella frågor, 

samt undvika att behöva ställa upprepande frågor till patienten (Feo et al., 2017b). 

Sjuksköterskan ska också reflektera och utvärdera relationen med patienten och hur pass 

denna fungerat tillfredsställande. Detta ska kunna göras i samverkan med patienten (Feo et 

al., 2017b). 

 

Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget  

Den perioperativa kontexten 

Den perioperativa vården inne på operation innefattar tre delar. Den preoperativa delen innan 

operation, den intraoperativa delen under operation och den postoperativa delen efter 

operation (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999; Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). 

Operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan har tillsammans ett delat perioperativt 

omvårdnadsansvar för patienten (Riksföreningen för anestesi och intensivvård [ANIVA] & 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2019; SSF & Riksföreningen för operationssjukvård 

[RFOP], 2020). Operationsavdelningen är ofta en avdelning med ett högt tempo och krav på 

produktion (Lindwall & von Post, 2008). Patienter kan vara sövda eller vakna under 

pågående operation (Abelsson & Nygårdh, 2020). Mötet mellan specialistsjuksköterskan och 

patient sker oftast under en kort stund när patienten anländer till operationssalen (Abelsson & 

Nygårdh, 2020; Krupic, 2019;  Krupic, Grbić, Čustović, Hamrin Senorski & Samuelsson, 

2019). Under den korta stunden ska specialistsjuksköterskan arbeta för att vinna patientens 

tillit och bilda sig en uppfattning av patienten (Abelsson & Nygårdh, 2020; Sigurdsson, 

2001). Om patienten är vaken under operationen, innebär det en längre tid för 

specialistsjuksköterskan att föra en dialog med patienten (Abelsson & Nygårdh, 2020) 

Anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor har visat sig uppskatta sina 

professionella värderingar gällande omvårdnad likartat (Torabizadeh, Darari & Yektatalab, 

2019). I denna studie kommer operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan att 

benämnas som specialistsjuksköterskan verksam i den perioperativa vården. Uttrycket 

“specialistsjuksköterskan” kommer således att syfta till båda professionerna. 
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Samhälle, vård och individ 

Patienten har rätt till att vara involverad i sin vård och vården ska ges på samma villkor 

oavsett vem patienten är och hur hens förutsättningar och behov ser ut (SFS 2014:821). Då 

preoperativa samtal mellan patient och specialistsjuksköterska genomförs, ökar möjligheten 

för specialistsjuksköterskan att kunna ge en anpassad och personcentrerad vård (SSF & 

RFOP, 2020; Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003). Att skapa en relation sjuksköterska 

och patient emellan ställer krav på sjuksköterskans kompetens och professionella färdigheter. 

Sjuksköterskan ska erhålla förmågan att möta alla patienter som unika individer med 

individuella behov (Karlsson, Nyström & Bergbom, 2012; Kitson, Muntlin & Conroy, 2014; 

Pratt, Moroney & Middleton, 2021).   

Socialstyrelsen (2009) visade i en rapport att patientens behandlingsresultat påverkas av 

vilket bemötande patienten får i vården (Socialstyrelsen, 2009). Patientens upplevelse av 

vården påverkas av sjuksköterskors sätt att bemöta patienten (Fakhr-Movahedi, Rahnavard, 

Salsali & Negarandeh, 2016). Upplevelsen av sjukvården kan, ur ett samhällsperspektiv, 

påverka patientens fortsatta hälsa och psykiska välmående (Nationell samordnare inom 

området psykisk hälsa, i.d). Ohälsa bland befolkningen leder till ökade omkostnader i 

samhället till följd av ökad sjukfrånvaro och behov av mer resurser från sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2011). Att anpassa vården, att göra den personcentrerad, har visat sig 

positivt kunna påverka en patients sjukhusvistelse tidsmässigt efter genomgången kirurgi 

(Olsson, Karlsson, Berg, Kärrholm & Hansson, 2014). 

Området gällande bemötande från sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är beforskat 

med flertalet studier utförda sedan lång tid tillbaka fram till de senaste åren. Studier gällande 

etablerandet av vårdrelation utifrån ramverket Fundamentals of Care inom den perioperativa 

vården är ett mindre beforskat område där ytterligare kunskap kan tillföras. 

 

Problemformulering   

Den perioperativt verksamma specialistsjuksköterskan förväntas arbeta personcentrerat 

utifrån den individuella patientens behov och förutsättningar. Under den ofta korta tiden 

patienten är vaken inne på salen ska den perioperativt verksamma specialistsjuksköterskan 

hinna etablera en vårdrelation med patienten, skapa förtroende och uppmärksamma 

patientens individuella behov. En kunskapslucka föreligger hur specialistsjuksköterskan 
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etablerar en vårdrelation med patienten utifrån Fundamentals of Care under den perioperativa 

perioden. 

 

Syfte   

Att undersöka hur etablerandet av vårdrelation utifrån Fundamentals of Care sker mellan 

specialistsjuksköterska och patient under den perioperativa perioden. 

 

METOD  

Design 

Studien som genomförts är en litteraturstudie med systematisk ansats baserad på kvalitativa 

artiklar. 

 

Sökstrategi  

Artikelsökning har utförts i databaserna MEDLINE via PubMed, och CINAHL via 

EBSCOhost vilka innehåller publicerat material som är relevant för området omvårdnad 

(Polit & Beck, 2008). Nyckelord identifierades utifrån syftet för sökning i tidigare nämnda 

databaser. Orden kombinerades med booelska operatorer som OR, NOT och AND samt 

trunkering så som “*” för att expandera eller avgränsa sökningarna (Polit & Beck, 2021). 

Nyckelord och termer för sökning som identifierades var följande: Perioperative, experience, 

care, nurse, operating room, relatio*, nurse, patient, perioperative nursing, perioperative 

nursing care, intraoperative nursing, patient experience, nurse anaesthetist, operating room 

nurse, communication, dialouge. Utvalda artiklar genomgick manuell sökning, vilket innebar 

att referenslistan för respektive artikel granskades efter eventuella föregående artiklar 

relevanta för studien (Polit & Beck, 2008). På så sätt hittades fyra artiklar som inkluderades i 

studien. Artikelsökningen presenteras i Tabell 2. 

 

Inklusionkriterier  

Artiklar som inkluderades i studien var kvalitativa studier som svarade mot syftet. 

Specialistsjuksköterskans och/eller patientens perspektiv inkluderades. Artiklarna var 

publicerade mellan åren 2010-2021. De återfanns i full text samt var publicerade på engelska. 
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Artiklarna var peer reviewed, vilket innebär att studierna granskats av ytterligare forskare 

(Polit & Beck, 2021).  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som berörde patienter under 18 år. Artiklar äldre än tio år. Artiklar som var 

avgiftsbelagda för åtkomst av fulltext, exkluderades. 

 

Bearbetning och analys  

Efter artikelsökningen genomfördes en första sållning av de utvalda artiklarna genom 

bedömning av abstrakt huruvida artiklarna tolkades som relevanta för syftet eller inte (Polit & 

Beck, 2008). Denna sållning gjordes genom en bedömning av båda författarna. Vid eventuell 

oenighet rörande den specifika artikeln, genomfördes en djupare granskning i full text för 

vidare bedömning av relevansen. Artiklarna vars abstract ansågs relevant lästes av båda 

författarna i full text för att sedan, om artikeln skattades relevant för studien, genomgå en 

kvalitetsbedömning utifrån mallen Bedömning av studier med kvalitativ metodik (Bilaga 2) av 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2020). Detta för att styrka 

studiens validitet (Polit & Beck, 2008). Under kvalitetsgranskningen bedömdes studiens: 

relevans av teori/filosofisk hållning utifrån studiens syfte, urvalsstrategier, 

datainsamlingsmetod, analys samt forskarnas förförståelse eller annat som kan ha haft 

inverkan på tillförlitligheten i studien (SBU, 2020). Artiklar som inkluderades bedömdes ha 

hög eller måttlig kvalitet enligt kvalitetsgranskningsmallen. Två studier exkluderades efter 

kvalitetsgranskning, på grund av att de efter upprepade gånger blivit lästa inte bedömdes 

uppfylla kraven för att svara till syftet.  

Analys av materialet har utförts enligt Elo och Kyngäs (2008) modell för deduktiv 

innehållsanalys (Bilaga 3), vilket innefattar följande steg: 

• Förberedelsefasen, materialet samlas in. 

• Överblick av data som samlats in. Artiklarna läses upprepade gånger av båda 

författarna. 

• Skapar kategorimatris utifrån FoCs dimension etablera vårdrelation med 

underrubriker (Bilaga 1). 



 

 10 

• Kodning och kategorisering av meningsuppbyggnader i texterna för att passa 

matrisen. De meningsbärande enheterna kondenserades, exempel i Tabell 1.  

• De kodade meningsuppbyggnaderna som valts ut testas i matrisen och mot det 

teoretiska ramverket FoCs dimension etablerande av vårdrelation. 

• Resultatet sammanställs och presenteras. Analysprocessen presenteras. 

 Resultatartiklarna presenteras i en översiktstabell (Bilaga 4). 

Tabell 1. Exempel resultatanalys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Subkategori Huvudkategori 

 “...so I’m thinking 

‘what would the next 

question be? How will 
the patient experience 

these procedures? And 

then I explain that” 

Specialistsjuksköterskan 

försöker 

uppmärksamma och 
bemöta patientens 

behov 

Förutse behov FoC etablerad 

vårdrelation 

“The physical closeness 
that existed between the 

patient and the NA was 

described as facilitating 
the creation of saftey for 

the patient in the 

perioperative dialouge” 

Fysisk närhet kan 
underlätta att skapa 

trygghet för patienten 

Skapa förtroende 
Vara närvarande 

FoC etablerad 
vårdrelation 

 

 

Tabell 2. Presentation av artikelsökning utformad med stöd från handboken Utvärdering av 

metoder för hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten av Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017). 

Datum  Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

i fulltext 

Antal 

granskade 

Inkluderade 

artiklar 

210416 CINAHL “operating room 
AND relatio* 

AND nurse 

AND patient” 

Linked Full 
Text, Abstract 

Available, 

Published Date: 
20110101-

20211231, 

English 
Language, Peer 

Reviewed 

47 11 8 6 6 

210416 PubMed “perioperative 
nursing OR 

perioperative 

nursing care OR 
intraoperative 

nursing AND 

patient 
experience” 

Abstract, Full 
text, in the last 

10 years, 

English, 
MEDLINE, 

Nursing 

journals, Adult: 
19+ years 

172 33 19 0 0 

210416 CINAHL “nurse 

anaesthetist 
AND 

perioperative 

AND patient 
AND care” 

Linked Full 

Text, Abstract 
Available, 

Published Date: 

20110101-
20211231, 

English 

Language, Peer 
Reviewed 

 

13 3 2 2 2 

210416 CINAHL “perioperative 

AND 
experience 

Linked Full 

Text, Abstract 
Available, 

77 13 9 5 4 
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AND care AND 

nurse” 

Published Date: 

20110101-

20211231, 

English 
Language, Peer 

Reviewed 

 

210416 CINAHL “operating room 
nurse AND 

perioperative 

AND care AND 
patient” 

Linked Full 
Text, Abstract 

Available, 

Published Date: 
20110101-

20211231, 

English 
Language, Peer 

Reviewed 

 

44 2 1 0 0 

210416 PubMed “perioperative 

AND nurse 

AND patient 
AND 

experience 

AND 
communication” 

Abstract, Full 

text, in the last 

10 years, 
English, 

MEDLINE, 

Nursing 
journals, Adult: 

19+ years 

 

8 2 1 1 0 

210416 PubMed “perioperative 

AND nurs* 

AND care AND 
relatio*” 

Abstract, Full 

text, in the last 

10 years, 
English, 

MEDLINE, 

Nursing 
journals, Adult: 

19+ years 

 

37 1 1 0 0 

210416 PubMed 
från 

referenslista 

"Is that my 
leg?" patients' 

experiences of 

being awake 
during regional 

anesthesia and 

surgery” 
 

- 1 1 1 1 1 

210416 PubMed 

från 

referenslista 

“The interaction 

between the 

patient and 
nurse anesthetist 

immediately 

before elective 
coronary artery 

bypass surgery” 

- 1 1 1 1 1 

210503 PubMed “perioperative 
AND dialouge 

AND nurse” 

Abstract, Full 
text, in the last 

10 years, 

English 

8 5 2 1 1 

210503 PubMed 
från 

referenslista 

“Responsibility 
for patient in 

perioperative 

practice” 

- 1 1 1 1 1 

210503 CINAHL 

från 

referenslista 

“Operatng 

theatre nurses’ 

experiences of 
teamwork for 

safe surgery” 

- 1 1 1 1 1 
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Forskningsetiska överväganden  

Polit och Beck (2021) påtalar att forskning som innefattar djur eller människor ska 

genomföras med hänsyn till etiska ställningstaganden och principer. Artiklar som redovisas i 

resultatet av denna studie ska ha redogjort för forskningsetiska överväganden, godkänts av 

etisk kommitté, alternativt granskats av författarna enligt Polit och Becks (2021) riktlinjer för 

att kritiskt bedöma studiers etiska aspekter. Polit och Beck (2021) belyser vikten av att 

presentera ett sanningsenligt resultat. Resultat och data får inte manipuleras eller falsifieras 

under några omständigheter (Polit & Beck, 2021). Samtliga artiklar i studien har därför 

granskats och lästs i full text av båda författarna samt diskuteras för att minska risken för 

feltolkning och påverkan av individuella värderingar. I största möjliga mån har hänsyn tagits 

till författarnas individuella förförståelse samt tolkningar och genomförts på ett så objektivt 

sätt som möjligt för att minska risken för ett vinklat resultat. 

 

RESULTAT 

Studiens resultat baseras på 17 artiklar med kvalitativ ansats. Majoriteten av artiklarna är 

utförda i Sverige, en studie är utförd i Finland, en i Danmark och en litteraturöversikt 

inkluderades som baserades på studier främst från nordiska länder men även Storbritannien, 

Australien och USA. Då syftet med studien var att undersöka hur etablerandet av vårdrelation 

utifrån Fundamentals of Care sker mellan specialistsjuksköterska och patient under den 

perioperativa perioden, presenteras resultatet efter Fundamentals of Care dimension etablera 

vårdrelation med fem tillhörande underbegrepp - skapa förtroende, vara närvarande, förutse 

behov, vara påläst, reflektera och utvärdera. 

 

Etablera vårdrelation 

Skapa förtroende   

Att försöka skapa förtroende var en stor del i specialistsjuksköterskans perioperativa arbete. 

Att skapa förtroende kunde ske genom att bemöta patienten på ett lugnt och vänligt sätt 

(Clair, Engström & Strömbäck, 2020; Krupic, Eisler, Sköldenberg & Fatahi, 2016) eller 

genom att tilltala patienten med patientens rätta förnamn (Arakelian, Swenne, Lindberg, 

Rudolfsson & von Vogelsang, 2016; Sundqvist, Nilsson, Holmefur & Anderzén-Carlsson, 

2018). Att bemöta varje patient individuellt och se varje patient som en individ (Ingvarsdottir 

& Hallsdottir, 2018; Sundqvist et al., 2018), och inte som en patient eller objekt (Arakelian et 
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al., 2016; Blomberg, Bisholt & Lindwall, 2018; Karlsson, Ekebergh, Mauléon & Österberg 

2012; Kelvered, Öhlén & Gustafsson, 2012; Sundqvist et al., 2018) var av vikt för att etablera 

en relation och skapa förtroende patient och specialistsjuksköterska emellan (Arakelian et al., 

2016; Blomberg et al., 2018; Ingvarsdottir & Hallsdottir, 2018; Karlsson et al., 2012; 

Kelvered et al., 2012; Sundqvist et al., 2018). Att känna in patientens behov och försöka 

anpassa omvårdnaden efter dessa kunde vara en del i att skapa förtroende (Aagaard, Laursen, 

Rasmussen & Sørensen, 2017; Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 2015b; Clair et al., 

2020; Ingvarsdottir & Hallsdottir, 2018; Sundqvist et al., 2018). Verbal och icke verbal 

kommunikation kunde användas (Arakelian et al., 2016; Berg, Kaspersen, Unby & Hollman, 

2013; Sundqvist & Carlsson, 2014). För att skapa en relation med patienten upplevde 

specialistsjuksköterskan att det var viktigt att träffa patienten innan operationen startade 

(Blomberg et al., 2015b; Eriksson, Lindgren & Lindahl, 2020). Tidsbrist var en aspekt som 

försvårade detta (Berg et al., 2013; Blomberg et al., 2015b; Brodin, Hellzén & Häggström, 

2017; Ingvarsdottir & Hallsdottir, 2018; Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016; Sandelin & 

Gustafsson, 2015; Sundqvist & Carlsson, 2014). Flera specialistsjuksköterskor önskade mer 

kontakt med patienten innan operationen för att etablera en vårdrelation, en preoperativ 

dialog var något de önskade kunna ha med alla patienter (Blomberg et al., 2015b; Eriksson, 

Lindgren & Lindahl, 2020).  

Genom att ha en preoperativ dialog startade etablerandet av vårdrelation redan utanför 

operationssalen. Patienten och specialistsjuksköterskan var bekanta för varandra och 

patienten kände sig trygg med specialistsjuksköterskan (Pulkkinen et al., 2016). Skapa 

förtroende kunde ske genom att få patienten att känna sig bekräftad och försöka skapa en 

välkomnande miljö (Aagaard et al., 2017; Kelvered et al., 2012). Specialistsjuksköterskan 

presenterade sig (Clair et al., 2020; Eriksson et al., 2020; Krupic et al., 2016; Sundqvist & 

Carlsson, 2014), gav ögonkontakt (Kelvered et al., 2012; Krupic et al., 2016; Sundqvist et al., 

2018; Sundqvist & Carlsson, 2014) och läste av situationen (Krupic, et al., 2016). Känslan av 

trygghet ökade när specialistsjuksköterskan bekräftade patienten, fanns i närheten och inte 

lämnade patientens sida (Aagaard et al., 2017; Blomberg et al., 2018; Clair et al., 2020; 

Karlsson et al., 2012; Pulkkinen et al., 2016). Att avsätta tid för att låta patienten ställa frågor 

och få svar, hjälpte patienten att känna förtroende. Skapa förtroende kunde också göras med 

hjälp av fysisk kontakt (Abelsson, Falk, Sundberg & Nygårdh, 2020; Arakelian et al., 2016; 

Blomberg et al., 2018; Krupic et al., 2016; Sandelin & Gusafsson, 2015; Sundqvist et al., 

2018; Sundqvist & Carlsson, 2014). Ett annat sätt att skapa förtroende kunde vara genom 
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fysiska handlingar så som att stötta patienten från sängen till operationsbordet, höja 

ryggstödet för att göra det bekvämare för patienten (Sundqvist et al., 2018) eller att lägga en 

varm filt om patienten (Krupic et al., 2016; Pulkkinen et al., 2016; Sundqvist et al., 2018).  

Ett sätt att skapa förtroende kunde också vara att känna av om patienten ville ha kontakt eller 

inte (Blomberg et al., 2015b; Blomberg et al., 2018; Brodin, et al., 2017). Om patienten var 

kontaktsökande genom ögonkontakt med specialistsjuksköterskan och inte verkade orolig, 

sökte specialistsjuksköterskan mer kontakt tillbaka (Brodin et al., 2017). Om 

specialistsjuksköterskan märkte att patienten inte önskade kontakt, respekterade hen detta och 

tvingade aldrig patienten till kontakt om hen inte önskade detta (Blomberg et al., 2015b; 

Brodin et al., 2017). 

  

 Vara närvarande   

Att vara närvarande i mötet med patienten kunde innebära att specialistsjuksköterskan 

fokuserade på patienten och ingenting annat (Arakelian et al., 2016; Berg et al., 2013; Clair et 

al., 2020; Ingvarsdottir & Hallsdottir, 2018). Det kunde vara att ge full uppmärksamhet vid 

konversation med patienten och inte låta sig störas av andra (Sundqvist et al., 2018). Det 

kunde också vara att ha en dialog med patienten, verbalt eller icke verbalt med kroppsspråk 

såsom fysisk kontakt (Blomberg et al., 2018; Clair et al., 2020; Karlsson et al., 2012) eller 

ögonkontakt (Clair et al, 2020; Karlsson et al., 2012). Att specialistsjuksköterskan fysiskt 

visade att hen fanns där för patienten. Detta kunde vara genom att lägga en hand på 

patientens vilket indikerade ”jag finns här för dig” (Aagaard et al., 2017; Eriksson et al., 

2020; Kelvered et al., 2012; Sundqvist et al., 2014), eller att stryka patienten över kinden 

(Abelsson et al., 2020; Sundqvist et al., 2018). Vara närvarande kunde vara att sitta fysiskt 

nära patienten (Abelsson et al., 2020; Kelvered et al., 2012) och inte långt ifrån under 

operationen (Karlsson et al., 2012; Krupic et al., 2016). Specialistsjuksköterskan var oftast 

den som var närmast patienten och upplevde som sitt ansvar att skydda patienten från att 

känna sig obekväm under operationen. Det kunde innebära att kollegorna pratade om 

samtalsämnen som inkluderade patienten i konversationen (Brodin et al., 2017), att uppmana 

kollegor vid opassande beteende eller dialoger, med fokus på att skydda patienten från att få 

en negativ upplevelse (Brodin et al., 2017; Sandelin & Gustafsson, 2015).  

I en studie av Pulkkinen et al. (2016) hade specialistsjuksköterskan ett kort preoperativt 

samtal med patienten innan operationen. Det kunde utföras på olika ställen, som på 
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vårdavdelningen eller i ett lugnt utrymme på operationsavdelningen strax innan operationen. 

Under det preoperativa samtalet fördes en dialog, patienten fick berätta vad hen ville delge 

och specialistsjuksköterskan lyssnade och var närvarande i mötet (Pulkkinen et al., 2016). 

Även vid tillfällen där en patient var orolig eller ångestfylld kunde att vara närvarande 

innebära att specialistsjuksköterskan stannade upp och lyssnade på patienten (Kelvered et al., 

2012). Det var en fördel att möta patienten öga mot öga då specialistsjuksköterskan kunde 

visa att hen var där för patienten och patientens bästa (Blomberg et al., 2015b).  

 

Förutse behov 

I majoriteten av de inkluderade artiklarna lyftes patientens individuella behov. I stor 

utsträckning framställde artiklarna specialistsjuksköterskornas förmåga att se dessa 

individuella behov (Aagaard et al., 2017; Arakelian et al., 2017; Blomberg et al., 2015b; 

Brodin et al., 2017; Clair et al., 2020; Eriksson et al., 2020; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 

2018; Kelvered et al., 2012; Krupic et al., 2016; Pulkkinen et al., 2016; Sandelin & 

Gustafsson, 2015; Sundqvist et al., 2014; Sundqvist et al., 2018). Ett individuellt behov som 

tydligt framstod vara av vikt var information till patienterna (Arakelian et al., 2017; 

Blomberg et al., 2015b; Brodin et al., 2017; Clair et al., 2020; Krupic et al., 2016; Pulkkinen 

et al., 2016; Sundqvist et al., 2014; Sundqvist et al., 2018) vilket bland annat kunde ha en 

lugnande effekt (Blomberg et al., 2015b; Clair et al., 2020). I Blomberg et al. (2018) studie 

framkom ett behov hos specialistsjuksköterskan att veta att patienten var okej, att hela tiden 

hålla ett vakande öga på patienten och att informera om vad som hände. Clair et al. (2020) 

såg dessutom att även för mycket information kunde bidra till preoperativ ångest på samma 

sätt som för lite information kunde. Vid otillräcklig information kunde patienten söka 

bekräftelse hos personalen att de uppfattat tidigare given information rätt (Arakelian et al., 

2017). 

Krupic et al. (2016) såg i sin studie att ett grundläggande fenomen var att inte avpersonalisera 

patienterna och att ha en god kommunikation för att urskönja patientens mentala tillstånd och 

behov. Genom att specialistsjuksköterskorna lyssnade till patienternas behov och önskningar 

inför induktionen skyddades patienternas autonomi (Sundqvist et al., 2014). Aagaard et al. 

(2017) såg en koppling mellan att skapa förtroende och att förutse behov. Denna koppling 

grundade sig i specialistsjuksköterskornas förmåga att genom både verbal och icke-verbal 

kommunikation visa att specialistsjuksköterskan såg patientens behov. Ifall 
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specialistsjuksköterskan visste med sig att patienten i fråga hade ångest kunde hen informera 

kollegor att ta ett steg tillbaka innan patienten var under anestesi (Clair et al., 2020). 

Sundqvist et al. (2018) beskrev också exempel på olika konkreta och fysiska handlingar som 

svar på patienternas behov; erbjudande av varma filtar, hjälpa patienten att komma upp 

ordentligt på operationsbordet eller höja huvudändan (Sundqvist et al., 2018). Genom ett 

preoperativt samtal kunde patienten tillsammans med specialistsjuksköterskan lyfta specifika 

perioperativa behov som patienten hade och på så sätt kunde perioperativa omvårdnadsbehov 

förutses (Sandelin & Gustafsson, 2015). Även Abelsson et al. (2020) belyste att genom att ha 

en dialog med patienten under den perioperativa vården kunde patientens tidigare 

erfarenheter och nuvarande behov belysas, vilket kunde hjälpa specialistsjuksköterskan att 

underlätta för patienten. 

 

Vara påläst 

Att se över patientens sjukdomshistoria och hälsotillstånd var en del av förberedelsearbetet 

inför en operation (Blomberg et al., 2018; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). Att läsa 

patientens journal bidrog till att kunna se patienten som en mänsklig varelse (Blomberg et al., 

2015b), det hjälpte också specialistsjuksköterskan att förbereda sig inför mötet med patienten 

(Sandelin & Gustafsson, 2015). Att vara påläst kunde också innebära 

informationsinhämtning genom att ha en kort avstämning med patienten precis innan 

operationen (Sandelin & Gustafsson, 2015). Enligt Clair et al. (2020) kunde det finnas oro 

från tidigare negativa upplevelser i samband med operationer. Krupic et al. (2016) såg att 

kännedom om, och bedömning av patientens bakgrund och sjukdomshistoria kunde hjälpa 

specialistsjuksköterskan att hantera oroliga patienter med kognitiv svikt. 

Ovisshet rörande patientens tillstånd var en del av arbetsmiljön inne på operation 

(Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). Arbetsmiljön beskrevs ofta som stressig med lite tid 

att förbereda sig (Aagard et al., 2017; Ingvarsdottir & Hallsdottir, 2018; Sundqvist & 

Karlsson, 2014). När tiden inte möjliggjorde för att adekvat läsa in sig på patienten, 

upplevdes det som ett hot även mot säkerheten (Eriksson et al., 2020). Vid dessa tillfällen 

kunde specialistsjuksköterskorna då ibland behöva förlita sig på sina perioperativa kollegor, 

för att ändå komma över tillräckligt med information om patienten trots tidsbristen som 

förhindrade möjligheten att inhämta information (Eriksson et al., 2020). Detta kunde ske i 

samband med genomgången av WHO:s checklista för säker kirurgi, som då blev en naturlig 
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paus med hela operationslaget samlat (Eriksson et al., 2020; Sandelin & Gustafsson, 2015; 

Sundqvist et al., 2018). 

 

Reflektera och utvärdera 

Att reflektera och utvärdera tillsammans med patienten var något som var bristande i flertalet 

studier. Flera studier visade på en önskan från specialistsjuksköterskan i den perioperativa 

vården att kunna följa upp patienterna och träffa dem under det postoperativa förloppet. Men 

att tid och resurser begränsade möjligheten för specialistsjuksköterskan att kunna reflektera 

och utvärdera (Blomberg et al., 2015b; Eriksson et al., 2020). Dokumentation av avvikande 

händelser var bristfällig, vilket hindrade specialistsjuksköterskan från att kunna följa upp 

dokumenterade avvikelser i patientens journal och på så sätt kunna förbättra sitt arbetssätt 

(Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). I en studie om den perioperativa dialogen, utfördes 

pre- intra- och postoperativa samtal specialistsjuksköterska och patient emellan. När dessa 

samtal hölls, tilläts specialistsjuksköterskan och patienten tillsammans utvärdera 

omvårdnaden som de planerat, något som både specialistsjuksköterska och patienter 

värdesatte (Pulkkinen et al. 2016).  

I en studie av Kelvered et al. (2012) framkom att vissa specialistsjuksköterskor i den 

perioperativa vården träffade och pratade med patienterna i det postoperativa förloppet, även 

då det inte ingick i specialistsjuksköterskans arbetsschema. Samma specialistsjuksköterskor 

uppgav en bristande uppföljning på omvårdnaden som utförts under operation. Uppföljningen 

de fick bestod mestadels av rapport från kirurgen som var med under operationen (Kelvered 

et al., 2012). Specialistsjuksköterskan önskade få följa patienten från ankomst till operation 

tills de lämnades på den postoperativa avdelningen. De önskade också kunna utvärdera 

vården som givits (Blomberg et al., 2015b). Att veta att den perioperativa 

specialistsjuksköterskan skulle komma och träffa patienten på den postoperativa avdelningen 

visade sig vara lugnande för patienten. Det visade minska patientens känsla av ensamhet och 

även kunna påverka återhämtningen i en positiv riktning (Arakelian et al., 2016). 
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DISKUSSION  

I resultatet framkom att delar av FoC dimension etablera vårdrelation går att återfinna i den 

kliniska verksamheten. Skapa förtroende, vara närvarande och förutse behov, återfanns i 

majoriteten av artiklarna. Vara påläst samt reflektera och utvärdera var huvudområden som 

uppfattades bristande. Det fanns en önskan om kontinuitet i den perioperativa vårdrelationen. 

En aspekt som påverkade detta var tidsbristen som ofta förelåg. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att tiden att etablera en relation med patienten är kort och ställer krav på 

specialistsjuksköterskan att kunna stanna upp och ta sig tid för patienten när denna anländer 

till salen. Även genom ett snabbt möte kan en vårdrelation skapas. Ögonkontakt, fysisk 

kontakt och att bekräfta patientens närvaro kan räcka för att patienten ska känna trygghet och 

gemenskap (Blomberg et al., 2018), handlingar vilka nämns som viktiga element i 

etablerandet av vårdrelation utifrån FoC (Feo et al., 2017b). 

Samtliga fem huvudområden; skapa förtroende, vara närvarande, förutse behov, vara påläst 

och reflektera och utvärdera samspelar och är beroende av varandra för att uppnå 

dimensionen etablera vårdrelation (Feo et al., 2017b). Flera av huvudområdena kunde ta sig 

uttryck på liknande sätt och att använda sig av fysisk kontakt kunde innefatta både skapa 

förtroende och visa att specialistsjuksköterskan var närvarande i stunden (Abelsson et al., 

2020; Arakelian et al., 2016; Clair et al., 2020; Karlsson et al., 2012; Krupic et al., 2016).  

Kunskap finns om att när preoperativa samtal hålls, ökar möjligheten för 

specialistsjuksköterskan att kunna ge en anpassad och personcentrerad vård (SSF & RFOP, 

2020; Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003). I resultatet framgick att det fanns en önskan 

hos specialistsjuksköterskan om att ha preoperativa samtal med patienterna (Blomberg et al., 

2015b; Eriksson et al., 2020), vilket medförde att specialistsjuksköterskan och patienten då 

var bekanta för varandra. Något som resulterade i att patienterna kände sig tryggare 

(Pulkkinen et al., 2016; Sandelin & Gustafsson, 2015). Dock framkom den höga 

arbetsbelastningen som ett hinder för detta (Berg et al., 2013; Blomberg et al., 2015b; Brodin 

et al., 2017; Eriksson et al., 2020; Ingvarsdottir & Hallsdottir, 2018; Pulkkinen et al., 2016; 

Sandelin & Gustafsson, 2015; Sundqvist & Carlsson, 2014), vilket även tidigare studier 

påvisat (Lindwall och von Post, 2008). Reflektera och utvärdera, var ett huvudområde som 

flera artiklar saknade. Flera artiklar nämnde att det fanns en önskan att reflektera och 
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utvärdera, men att verksamheten inte tillät detta i tillräcklig utsträckning (Blomberg et al., 

2015b; Eriksson et al., 2020; Kelvered et al., 2012). Resultatet visade på en önskan hos både 

anestesi- och operationssjuksköterskor om att kontinuerligt få följa patienten med pre- intra- 

och postoperativa samtal (Kelvered et al., 2012; Pulkkinen et al., 2016). Det har tidigare 

visats att högre kontinuitet leder till ökad nöjdhet hos patienterna (Tonkikh, Zisberg & 

Shadmi, 2020). Att använda sig av pre- intra- och postoperativa samtal skulle innebära mer 

kontinuitet i vårdrelationen, vilket skulle kunna leda till en mer positiv upplevelse av 

sjukvården (Fakhr-Movahedi et al., 2016) och kortare vårdtider (Olsson et al., 2014).  

Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor delar 

sjuksköterskan tillsammans med samhället ett ansvar att främja allmänhetens hälsa. 

Sjuksköterskan ska uppträda på så sätt att allmänhetens förtroende ökar (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Den tidsbrist som Aagard et al. (2017), Berg et al. 

(2013), Blomberg et al. (2015b), Brodin et al. (2017), Eriksson et al. (2020), Ingvarsdottir 

och Hallsdottir, (2018), Pulkkinen et al. (2016), Sandelin och Gustafsson, (2015), Sundqvist 

och Carlsson, (2014), Ingvarsdottir och Hallsdottir, (2018) och Sundqvist och Karlsson, 

(2014) belyser är en faktor som också kan spela en roll för det allmänna förtroendet för 

specialistsjuksköterskorna. I och med att tidsbristen påverkar specialistsjuksköterskors 

möjlighet att etablera en adekvat vårdrelation så påverkar det patientens vård negativt, vilket 

inte faller väl ut med ICN:s etiska kod (SSF, 2014) för sjuksköterskor. Att tillhandahålla vård 

med bristande kvalité där tidsbrist är den enskilda faktorn, torde sig bryta mot denna etiska 

kod när vården bedrivs under normala omständigheter.  

Ohälsa bland befolkningen leder till ökade omkostnader i samhället till följd av ökad 

sjukfrånvaro och behov av mer resurser från sjukvården (Socialstyrelsen, 2011). Att prioritera 

etablerandet av vårdrelation med patienten skulle ur ett samhällsperspektiv möjligen kunna 

minska sjukfrånvaro, minska inneliggande tid på sjukhus och öka den positiva upplevelsen 

till sjukvården vilket skulle kunna resultera i sparade pengar och resurser. 

Kompetensutveckling och att utveckla den perioperativa omvårdnaden är en del av 

specialistsjuksköterskans profession (ANIVA & SSF, 2019; RFOP, 2016). Genom att utföra 

alla delar i dimensionen, etablera vårdrelation, ges möjlighet för utveckling i etablerandet av 

vårdrelation. Sjuksköterskan kan genom att följa FoC ges möjlighet att ta till sig lärorik 

information om vad som fungerat bra i omvårdnaden med patienten och inte (Feo et al., 

2017b), vilket skulle kunna hjälpa sjuksköterskan att utveckla och anpassa sin omvårdnad vid 

kommande vårdmöten. Något som skulle gynna patienten. 
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Metoddiskussion 

Design 

Studien som genomfördes var en litteraturöversikt med systematisk ansats baserad på 

kvalitativa artiklar. Detta bedömdes lämpligt då kvalitativa studier tenderar att fokusera på att 

förstå helheten som studeras (Polit & Beck, 2021). Även en kvalitativ intervjustudie hade 

kunnat varit lämplig. Under rådande omständigheter gällande Covid-19-pandemin bedömdes 

det dock olämpligt med hänsyn till eventuella risker och ansträngningar en intervjustudie 

potentiellt kunnat medföra. 

Elo och Kyngäs (2008) metod för kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats användes. 

Den deduktiva ansatsen valdes utifrån motiveringen att studien byggde på en redan utformad 

teori, FoC. En annan analysmetod med deduktiv ansats hade också varit möjlig, men hade 

troligtvis inte påverkat resultatet nämnvärt med tanke på den tydliga teorin. En eventuell 

replikering av studien kan försvåras då artikelsökningen krävde någorlunda omfattande 

arbete, samt att ett antal artiklar identifierades genom granskning av referenslistor. Artiklarna 

som återfanns var få, vilket möjligtvis kan öka replikerbarheten då eventuella artiklar 

inkluderade i studien skulle hittas igen. 

 

Urval och datainsamlingsmetod 

Vid artikelsökningarna användes ett urval av nyckelord, booelska termer och trunkering. 

Detta gjordes för att uppnå en hög specificitet. För att öka sensitiviteten genomfördes ett 

flertal sökningar med olika kombinationer. Det förelåg en bristande tillgång på relevanta 

artiklar för studien, vilket kan tyda på en låg sensitivitet och specificitet i sökningarna. Det 

kan också tyda på att det är ett mindre studerat område. I ett tidigt skede i artikelsökningen 

fick antalet sökord utvidgas för att fånga upp så många relevanta artiklar som möjligt. Trots 

detta behövdes ytterligare en sökning göras vid senare tillfälle för att öka antalet inkluderade 

artiklar i syfte att stärka resultatets trovärdighet. I denna sökning framkom få artiklar, vilket 

kompletterades genom sökning via referenslistor. 
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Inklusion- och exklusionsskriterier 

Sökningarna begränsades till de senaste 10 åren för att säkerställa att artiklarna var aktuella 

och återspeglade dagens specialistsjuksköterskor och hälso- och sjukvård. Utan 

begränsningen hade fler artiklar kunnat inkluderats i studien vilket dock kunnat påverkat 

resultatet negativt, då data från dessa inte säkert skulle vara relevant längre. Att samtliga 

artiklarna var peer reviewed ansågs vara av vikt för att styrka resultatets validitet genom att 

separat granskning av andra forskare genomförts (Polit & Beck, 2021). Inkluderade artiklar 

innefattade både specialistsjuksköterskans och patientens perspektiv. Det kan vara en styrka i 

och med att det ger en bredare bild av fenomenet. Men kan också vara en svaghet i och med 

att det är olika infallsvinklar på situationen. En kvalitativ litteraturöversikt inkluderades av de 

17 artiklarna som i övrigt bestod utav kvalitativa originalartiklar. På grund av en mindre 

tillgång till artiklar, genomfördes en granskning och bedömning av litteraturöversikten. Efter 

diskussion och värdering av artikelns innehåll beslutades att den skulle inkluderas, då den 

höll hög kvalité och svarade väl till syftet. Inkluderade artiklar i studien skulle ha redogjort 

för etiska överväganden. Samtliga artiklar, utom litteraturöversikten, redogjorde för sina 

etiska överväganden eller förde ett etiskt resonemang. En bedömning angående artikelns 

forskningsetik gjordes med hjälp av Polit och Becks (2021) riktlinjer för att kritiskt bedöma 

studiers etiska aspekter och artikeln bedömdes etiskt försvarbar. 

Genom exklusionskriterierna uteslöts artiklar vilka innefattade deltagare under 18 år. Detta då 

andra aspekter kan behöva tas i beaktning vid forskning rörande minderåriga. Avgiftsbelagd 

full text exkluderades för att underlätta arbetet, vilket kan ha påverkat studien genom att 

relevanta artiklar kan ha missats. 

 

Artiklar 

I studien presenteras två yrkeskategorier i samma resultat. Detta diskuterades och då flertalet 

studier utförda i den perioperativa vården inkluderar både operationssjuksköterskan och 

anestesisjuksköterskan (Arakelian et al., 2017; Göras et al., 2020; Lindwall & von Post, 2008; 

Lindwall & von Post, 2009; Rudolfsson et al., 2003) var det adekvat att ta med de båda 

yrkeskategorierna i resultatet. I studier där båda professionerna deltog var det omöjligt att 

särskilja de olika yrkesgrupperna. Att inkludera artiklar innefattande båda yrkesgrupperna 

och sedan skilja på de studierna som inkluderade en yrkesgrupp hade kanske påverkat 

utfallet, men det hade försvårat för att kunna få ett enhetligt material att presentera. Det 
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förelåg ett mindre antal tillgängliga artiklar som berörde operationssjuksköterskor gentemot 

artiklar som berörde anestesisjuksköterskor, vilket möjligtvis skulle kunna bero på att 

anestesisjuksköterskan ofta har mer patientkontakt än operationssjuksköterskan. 

Majoriteten av artiklarna byggde på endast eller delvis på data från Sverige och de tre 

artiklarna som inte gjorde det byggde på data från Finland, Danmark och en artikel byggde på 

data främst från nordiska länder men även Storbritannien, Australien och USA. Samtliga 

artiklar som inkluderades innefattade därmed data från åtminstone ett nordiskt land. Detta 

kan anses vara en styrka i och med att skillnader i arbetssätt och kultur inte har lika stor 

betydelse för resultatets utfall, vilket i sin tur gör att denna studie blir mer tillämpbar och 

aktuell i en svensk sjukvårdskontext. 

 

Kvalitetsgranskning 

Ett forskningsetiskt övervägande under studiens gång var att presentera ett sanningsenligt 

resultat. Artiklarna granskades individuellt, för att sedan gemensamt diskuteras ifall de var 

lämpliga och huruvida de följde FoC. Kvalitetsbedömningen enligt mallen Bedömning av 

studier med kvalitativ metodik (Bilaga 2) gjordes enskilt, för att sedan diskuteras. Vid olika 

utfall lästes artiklarna igen för att sedan åter jämföra och diskutera bedömningarna. Den 

ovana av kvalitetsgranskning som förelåg, kan ha påverkat validiteten i bedömningen. De 

första bedömningarna har troligtvis brustit mer än de sista i och med en märkbar 

utvecklingskurva. Även författarnas kunskaper i det engelska språket kan ha inverkan i hur 

artiklarna uppfattades, då ingen av författarna hade engelska som modersmål. Att 

bedömningarna gjordes enskilt för att sedan jämföras, kan anses stärka trovärdigheten i och 

med att det är två olika personer som granskat artiklarna.  

 

Förförståelse 

En viss förförståelse för professionerna inkluderade i studien och för miljön studien berörde 

fanns under studiens gång, då båda författarna var operationssjuksköterskestudenter. 

Förförståelsen var högre för data rörande operationssjuksköterskor och mindre för data 

rörande anestesisjuksköterskor. Båda dessa aspekter kan ha påverkat resultatet. Att författarna 

reflekterar över hur förförståelsen kan tänkas påverka utfallet av studien, kan begränsa hur 

stor påverkan förförståelsen har på resultatet (Polit & Beck, 2021). 
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Överförbarhet 

Huruvida applicerbart resultatet är beroende på om det rör sig om grundutbildade 

sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor med annan specialisering än operationssjukvård 

och anestesisjukvård är svårt att dra några konkreta slutsatser kring. Dock skapar och 

förutsätter all vård där sjuksköterskor arbetar, någon form utav vårdrelation. Något som 

troligtvis kan påverka överförbarheten är den specifika miljön som studien berör, 

operationsmiljön, då denna är väldigt annorlunda andra miljöer inom hälso- och sjukvård. För 

miljöer och verksamheter som ligger i nära anslutning till operationsmiljön eller liknar denna 

kan troligtvis överförbarhet finnas, exempelvis pre- och postoperativa avdelningar. 

 

Slutsats 

Specialistsjuksköterskan etablerar en vårdrelation med patienten dagligen, vilken går att 

applicera i FoCs dimension etablera vårdrelation. En önskan om en kontinuitet i vården och 

att få följa patienten med pre- intra- och postoperativa möten fanns hos 

specialistsjuksköterskan. Att tillämpa FoC i en verksamhet skulle kunna möjliggöra för 

specialistsjuksköterskan att genom ett anpassat arbetssätt, få möjligheten till en kontinuitet i 

vårdrelationen, vilket skulle kunna gynna patienten. 

Då forskningen inom området FoC i den perioperativa vården är bristfällig, krävs ytterligare 

forskning för att dra vidare slutsatser. 
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operationssal med fokus på 

tiden från att patienten 

kommer in fram till patienten 

är under anestesi. 

Fokuserad 

etnografisk studie 

byggd på 

observationer, 

fotografier på miljon 

samt intervjuer. 

   

13 

anestesisjuksköterko

r och 

13 patienter  

En huvudkategori: ”Skapa 

emotionell energi.” 

  

Två subkategorier: ”Inge 

trygghet” samt ”förkroppsliga 

handlingar”. 

Hög 

kvalité. 

   

Uppfyllde 

etiska 

riktlinjer 

för 

omvårdnad

sforskning 

i 

Skandinavi

en. 

Abelsson, A., Falk, P., 

Sundberg, B. & Nygårdh, A. 

(2020). Empowerment in the 

perioperative dialog. 

 

Sverige 

Beskriva hur 

anestesisjuksköterskor 

stärker patienten i den 

perioperativa dialogen. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

deskriptiv design. 

 

12 

anestesisjukskötersk

or. 

Resultaten belyser Gibsons 

omvårdnadsdomän: 

“Hjälpare”, “stödjare”, 

“rådgivare”, “utbildare”, 

“resurskonsult”, 

“resursmobiliserare”, 

“facilitator”, “möjliggörare” 

och “advokat”. 

Hög 

kvalité. 

 

Hög kvalité 

   

Etiskt 

godkännan

de behövs 

ej vid 

intervju av 

personal. 

Följt World 

Medical 

Association

s etiska 

principer. 

 

Arakelian, E., Swenne, C. L., 

Lindberg, S., Rudolfsson, G. 

& von Vogelsang, A. C. 

(2017). The meaning of 

person-centred care in the 

perioperative nursing context 

from the patient's perspective 

- an integrative review. 

   

Artiklarna i studien kom ifrån 

Sverige, Finland, Norge, 

Storbritannien, Australien och 

USA.  

Bestämma innebörden av 

personcentrerad vård ur 

patientperspektiv i en 

perioperativ 

omvårnadskontext. 

Integrerad 

litteraturöversikt. 

   

23 studier med 

kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

som berör 

operationssjuksköter

skor och 

anestesisjukskötersk

or.  

Fyra teman: ”Bli 

uppmärksammad som en unik 

person och tillåten att vara sig 

själv”, ”att anses vara viktig 

och ta hänsyn till patientens 

önskemål”, ”närvaron av 

perioperativa ssk är lugnande, 

förebygger känslor av 

ensamhet och ökar 

välmåeendet vilket påskyndar 

återhämtning” samt ”vara nära 

och bli berörd av den 

perioerativa sjuksköterskan 

under operation” . 

Hög 

kvalité. 

  

Oklart om 

studien är 

godkänd av 

etisk 

kommitté 

eller 

liknande. 

Berg, K., Kaspersen, R., 

Unby, C. & Hollman, F. G. 

(2013). The interaction 

between the patient and nurse 

anesthetist immediately before 

elective coronary artery 

bypass surgery. 

   

Identifiera och beskriva 

interaktionen mellan 

patienten och 

anestesisjuksköterskan 

omedelbart före CABG-

operation. 

Observationsstudie. 

   

Teroretiskt urval av 

patienter och 

anestesisjukskötersk

or. 11 observationer 

av interaktioner 

mellan patienter och 

Huvudkategori: ”Försäkran.” 

  

Underkategorier: 

”Kontinuitet”, ”bekräftelse” 

och ”kontroll” 

Hög 

kvalité. 

  

Godkänd 

etikprövnin

g. 
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Sverige  anestesisjukskötersk

or observerades. 

Blomberg, A. C., Bisholt, B., 

& Lindwall, L. (2018). 

Responsibility for patient care 

in perioperative practice. 

 

Sverige 

Frambringa en förståelse för 

operationssjuksköterskors 

upplevelser av ansvaret för 

patienters omvårdnad och 

säkerhet i perioperativ 

verksamhet. 

Intervjustudie. 

 

15 

operationssjuksköter

skor från olika 

sjukhus. 

Två huvudteman: “Ett formellt 

externt ansvar” och “personligt 

etiskt värde”. 

Hög 

kvalité. 

 

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

Blomberg, A-C., Bisholt, B., 

Nilsson, J. & Lindwall, L. 

(2015). Making the invisible 

visible – operating theatre 

nurses’ perceptions of caring 

in perioperative practice.  

   

Sverige  

Beskriva 

operationssjuksköterskans 

uppfattningar av perioperativ 

omvårdnad. 

Kvalitativ, 

deskriptiv design. 

Fenomenografisk 

analysmetod. 

   

15 yrkesverksamma 

operationssjuksköter

skor från olika 

kliniker i 

Mellansverige.  

Huvudkategori: ”Att följa 

patienten hela vägen.” 

  

Två deskriptiva kategorier: 

”Att säkerhetsställa kontinuitet 

i patients vård” samt ”Att hålla 

ett vakande öga”. 

Hög 

kvalité. 

  

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

Brodin, K., Hellzén, O. & 

Häggström, M. (2017).   

Intraoperative Care of the 

Conscious Patient from the 

Perspective of the Operating 

Theatre Nurse: A Grounded 

Theory. 

  

Sverige 

Få en djupare förståelse för 

huvudangelägenheter för 

operationssjuksköterskor vid 

omvårdnad av vakna 

patienter . 

Grundad teori. 

  

23 

operationssjuksköter

skor från fem olika 

sjukhus. 

Huvudkategori: ”Uppnå och 

behålla etiskt bemötande av 

patienter” 

 Hög 

kvalité. 

  

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

Clair, C., Engström, Å., & 

Strömbäck, U. (2020). 

Strategies to Relieve Patients' 

Preoperative Anxiety Before 

Anesthesia: Experiences of 

Nurse Anesthetists. 

  

Sverige 

Att undersöka 

anestesisjuksköterskors 

upplevelser av strategier som 

minskar vuxna patienters 

preoperativa ångest innan 

induktion. 

 Kvalitativ metod, 

semistrukturerade 

intervjuer  

   

Sex 

anestesisjukskötersk

or. 

Fyra kategorier: 

“Anestesisjuksköterskors 

beteende”, “preoperativt 

informerande”, ”avledning för 

att skapa trygghet” samt 

”läkemedel som ett alternativ”. 

Måttlig 

kvalité. 

  

Godkänd 

av 

universitete

t. 

  

Nämner 

inte sin 

förförståels

e. 

  

Innefattar 

väldigt få 

informanter 

men har 

uppnått 

mättnad.  

Eriksson, J., Lindgren, B. M., 

& Lindahl, E. (2020). Newly 

trained operating room 

nurses' experiences of nursing 

care in the operating room. 

  

Att undersöka 

nyexaminerade 

operationssjuksköterskors 

erfarenheter av omvårdnad i 

operationssalen. 

Kvalitativ 

innehållsanalys med 

semistrukturerade 

intervjuer 

  

Tre teman: ”Sökandet efter 

deras nya roll”, ”upplevelser 

av hot mot en säker 

omvårdnad” samt ”säkerställd 

säkerhet för patienter”. 

Hög kvalité 

   

Etiskt 

godkännan

de behövs 

ej vid 

intervju av 
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Sverige  10 

operationssjuksköter

skor  

personal. 

Följt 

Helsingfors

deklaration

en  

Ingvarsdottir, E. & 

Halldorsdottir, S. (2018). 

Enhancing patient safety in 

the operating theatre: from 

the perspective of experienced 

operating theatre nurses. 

  

Sverige  

Att identifiera, utifrån erfarna 

operationssjuksköterskors 

perspektiv, hur 

patientsäkerhet på 

operationssalen kan 

förbättras. 

Fenomenologisk 

intervjustudie. 

  

14 intervjuer med 11 

operationssjuksköter

skor  

I resultatet framgick bland 

annat att 

operationssjuksköterskor har 

en ständig strävan att hantera 

risker och förhindra patienten 

skada. Det innebär att 

respektera patientens sårbarhet 

på operationssalen genom att 

vara uppmärksam på patienten 

vid varje ögonblick, ta kontakt 

med patienten och se att 

patienten tappar all kontroll 

genom att bli sövd eller 

sederad och därför är helt 

beroende av 

operationspersonalen. 

Hög 

kvalité. 

  

Godkänd 

av etisk 

kommitté.  

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., 

Mauléon, A. L., Österberg, S. 

A. (2012). ”Is that my leg?” 

Patients’ experiences of being 

awake during regional 

anaesthesia and surgery. 

  

Sverige  

Att blottlägga vad det innebär 

att vara vaken under 

lokalbedövning och 

operation. 

Kvalitativ, 

deskriptiv design. 

Fenomenologisk 

intervju-studie.  

   

Patienter planerade 

för knä- eller 

höftledsplastik 

under lokalanestesi. 

Nio deltagande 

patienter. 

Fyra sammanlänkade 

beståndsdelar klargjorde 

patienternas upplevelser: 

”balansera mellan närhet och 

distans på operationssalen”, 

”balansera mellan att ha 

kontroll och att utelämnas”, 

”min delvis oåtkomliga kropp 

hanteras av andra” samt 

”vårdpersonalens betydande 

roll”. 

Hög 

kvalité. 

  

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

Kelvered, M., Öhlén, J. & 

Gustafsson, Å. B. (2012). 

Operation theatre nurses’ 

experience of patient-related, 

intraoperative nursing care. 

  

Sverige  

Att beskriva 

operationssjuksköterskors 

erfarenheter av 

patientrelaterade 

intraoperativa 

omvårdnadshandlingar. 

   

Kvalitativ 

intervjustudie med 

induktiv ansats och 

deskriptiv analys. 

   

Ändamålsenligt 

urval med 16 

operationssjuksköter

skor.  

15 övergripande 

omvårdnadsprocedurer och tre 

motiv för 

omvårdnadsprocedurer inom 

intraoperativ omvårdnad med 

målet att uppnå bästa 

kirurgiska resultat för 

patienten. 

Måttliga 

kvalité. 

  

Etisk 

diskussion. 

   

Nämner 

inte sin 

förförståels

e.  

Krupic, F., Eisler, T., 

Sköldenberg, O., & Fatahi, N. 

(2016). Experience of 

anaesthesia nurses of 

perioperative communication 

in hip fracture patients with 

dementia. 

  

Sverige  

 Att beskriva 

anestesisjuksköterskors 

upplevelse av svårigheter 

som uppstår i vårdsituationer 

och hur kommunikationen 

med patienter kan 

upprätthållas i den 

perioperativa kontexten vid 

höftfrakturskirurgi. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

innehållsanalys. 

   

10 

anestesisjukskötersk

or. 

Tre huvudkategorier: 

”Kommunikation”, ”demens 

som ett särskilt problem” och 

”praktiska problem”. 

Hög 

kvalité. 

   

Etiskt 

godkännan

de behövs 

ej vid 

intervju av 

personal. 

  

Deltagande 

kliniker 

godkände 

studiens 
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genomföra

nde. 

Pulkkinen, M., Junttila, K., & 

Lindwall, L. (2016). The 

perioperative dialogue--a 

model of caring for the patient 

undergoing a hip or a knee 

replacement surgery under 

spinal anaesthesia. 

  

Finland  

Att beskriva hur patienter 

som genomgått höft- eller 

knäledsplastik under 

spinalbedövning upplevde att 

vara en del av den 

perioperativa dialogen som 

en optimal modell för 

omvårdnad. 

Kvalitativ ansats. 

Kvalitativ latent 

innehållsanalys. 

Samtalande 

intervjuer 

   

Fyra 

anestesisjukskötersk

or skrev ner dialoger 

efter samtalande 

intervjuer med 19 

patienter som 

genomgick knä- och 

höftledsplastik. 

   

Tre teman: ”Lidande medan 

man väntar på operation” 

(preoperativ dialog), 

”kontinuitet skapar 

samhörighet” (intraoperativ 

dialog), och ”unikhet - 

patienten har setts” 

(postoperativ dialog). 

Måttlig 

kvalité. 

  

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

   

Nämner 

inte sin 

förförståels

e. 

Sandelin, A. & Gustafsson, Å. 

B. (2015). Operating Theatre 

Nurses’ Experiences of 

Teamwork for Safe Surgery. 

 

Sverige 

Beskriva 

operationssjuksköterskors 

upplevelse av teamarbete 

inom ett operationslag 

beträffande att uppnå 

patientsäkerhet. 

Kvalitativ deskriptiv 

design med narrativa 

intervjuer. 

 

16 

operationssjuksköter

skor från fyra olika 

sjukhus. 

Tre huvudteman: “Teamarbete 

för patientsäkerhet”,  

“motverkande teamarbete och 

hantering” och “hantera 

teamarbete för att återställa 

patientsäkerhet”. 

Hög 

kvalité. 

 

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

Sundqvist, A. S., Nilsson, U., 

Holmefur, M. & Anderzén-

Carlsson, A. (2018). 

Promoting person-centred 

care in the perioperative 

setting through patient 

advocacy: An observational 

study. 

  

Sverige  

Att undersöka i vilken 

utsträckning resultaten från 

en integrativ översikt av 

perioperativt patientstöd 

kunde stödjas empiriskt och 

att beskriva svenska 

anestesisjuksköterskors 

patientstöd och interaktioner 

under den perioperativa 

perioden. 

Kvalitativ deskriptiv 

observationsstudie 

med innehållsanalys. 

  

16 

observationstillfälle

n av 

anestesisjukskötersk

or. 

Resultaten visar på att den 

perioperativa dialogen är en 

optimal modell för omvårdnad 

och uppfyller patienternas 

önskemål om individuell och 

värdig vård. 

Hög 

kvalité. 

   

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

   

   

Sundqvist, A. S. & Carlsson, 

A. A. (2014). Holding the 

patient's life in my hands: 

Swedish registered nurse 

anaesthetists' perspective of 

advocacy. 

  

Sverige  

Syftet med studien var att 

beskriva främjandet av 

rättigheter i anestesiologisk 

omvårdnad under den 

perioperativa fasen ur 

anestesisjuksköterskans 

perspektiv. 

Kvalitativ deskriptiv 

intervjustudie. 

  

Ändamålsenligt 

urval med 20 

anestesisjukskötersk

or.  

Huvudtemat: ”Att hålla 

patientens liv i mina händer” 

som beskrev 

anestesisjuksköterskans 

uppfattning om patientstöd och 

innefattade tre underteman: 

”tillhandahålla värdig 

omvårdnad”, ”tillhandahålla 

säker omvårdnad” och ”ett 

moraliskt åtagande”. 

Hög 

kvalité. 

 

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

 

 


