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SAMMANFATTNING 
 
Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor på fyra vårdavdelningar (två ortopediska 

avdelningar och två kirurgiska avdelningar) upplever preoperativt omvårdnadsarbete och 

jämföra sjuksköterskornas upplevelser från de två olika verksamhetsområdena med varandra.   

Metod: Detta är en jämförande, deskriptiv enkätstudie av kvantitativ design. Enkäten innehöll 

slutna frågor rörande preoperativa förberedelser, faste- och duschrutiner, preoperativ 

medicinering och antibiotika samt medicinteknisk utrustning, kirurgmarkering och 

laboratoriesvar. Därtill innehöll enkäten bakgrundsfrågor samt öppna frågor. 69 

sjuksköterskor mottog enkäten. Dataanalys genomfördes med icke-parametrisk statistikmetod.  

Resultat: De ortopediska sjuksköterskorna uttryckte att organisationen kring de preoperativa 

förberedelserna fungerade sämre i jämförelse med de kirurgiska sjuksköterskorna. Den 

preoperativa medicineringen upplevde de ortopediska sjusköterskorna fungerade sämre på 

deras avdelningar i jämförelse med de kirurgiska sjuksköterskorna. De ortopediska 

sjuksköterskorna upplevde att det var mer oklart för dem vad som ska ingå i den 

medicintekniska utrustningen än de kirurgiska sjuksköterskorna. Att få ordinationer för att 

åtgärda avvikande provsvar upplevde de ortopediska sjuksköterskorna fungerade sämre i 

jämförelse med de kirurgiska sjuksköterskorna. De ortopediska sjuksköterskorna efterlyste 

tydligare ordinationer av premedicinering samt att anestesibedömningen är genomförd i god 

tid. De kirurgiska sjuksköterskorna önskade förbättrade rutiner kring inskrivning av de 

elektiva patienterna. 

Slutsatser: Hur sjuksköterskorna upplever det preoperativa omvårdnadsarbetet varierar 

mellan olika avdelningar. Att utveckla specifika rutiner på respektive avdelning gällande det 

preoperativa omvårdnadsarbetet skulle vara av stort värde för att kvalitetssäkra vården och 

underlätta arbetet för avdelningssjuksköterskorna.  

 

Nyckelord: preoperativ omvårdnad, preoperativ förberedelser, sjuksköterska, anestesi.  

 
 
 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Aim: The purpose with this study was to investigate how nurses on four hospital wards (two 

orthopedic wards and two surgical wards) experience preoperative nursing and compared the 

experiences the nurses had from the different wards.  
Method: This is a comparative study of descriptive design and questionnaires were used. The 

questionnaires contained closed questions regarding preoperative preparation, fasting and 

shower routines, preoperative medication and antibiotics and medical equipment, surgical 

marking and laboratory evaluations. In addition, the questionnaire contained background 

questions and open questions. 69 nurses received the questionnaire. Data analysis was 

performed by non-parametric statistical method.   

Results: The orthopedic nurses expressed that the organization regarding the preoperative 

preparation does not perform in comparison with the nurses at the surgical departments. 

Documentation of premedication was not functioning well according to the orthopedic nurses 

compared with the surgical nurses. More nurses at the orthopedic departments than the nurses 

on the surgical departments felt that it was not clear to them what should be included in the 

medical equipment. To obtain prescriptions to address different test result experienced the 

orthopedic nurses worked inferior in comparison with the nurses on the surgical wards. The 

orthopedic nurses asked for explicit prescriptions of premedication and that the anesthesia 

evaluation should be completed on time. The surgical nurses wanted to improve the 

procedures regarding enrollment of patients.  

Conclusions: How nurses perceive the preoperative nursing care varies between departments. 

To develop specific procedures for each department regarding the preoperative nursing care 

would be of great value for quality assurance of care and facilitate the work of department 

nurses.  

 

Keywords: preoperative care/nursing, preoperative preparation, nurse, anesthesia.  
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BAKGRUND 
Operationspatienten 

Den kirurgiska behandlingen av operationspatienten delas in i tre faser. Den preoperativa 

fasen utgörs av tidsperioden från att kirurgen avgör att patienten ska opereras tills att 

patienten befinner sig på operationsavdelningen. Därefter kommer den peroperativa fasen. 

Under denna tid befinner sig patienten inne på operationssalen. Den postoperativa fasen 

inrymmer perioden från att patienten rullas ut från operationssalen till att denne skrivs ut från 

sjukhuset (Holm & Hansen, 2000). Den perioperativa omvårdnaden inrymmer hela 

ovanstående vårdkedja (Lewis, Dirksen, Heitkemper, Bucher & Camera, 2011). 

 

Att från en stund till en annan iklä sig rollen som operationspatient är främmande för de allra 

flesta människor. Alla patienter som inkommer till operationsavdelningen har olika 

bakgrundshistorier. Patienterna som ska få anestesi kan ses som en homogen grupp med vissa 

gemensamma drag. Detta samtidigt som var och en i gruppen upplever situationen på sitt eget 

sätt. Patienter som ska få anestesi kan uppleva osäkerhet och kan känna sig spända. Att 

uppleva situationen man befinner sig i som oförutsägbar kan göra patienten stressad. Hur 

patienten upplevt de preoperativa förberedelserna och vilka tidigare erfarenheter som denne 

har i bagaget kan komma att färga mötet med operationsavdelningen och dess personal. 

Patienten som står inför att få anestesi kan uppleva både psykologiska och fysiologiska 

stressreaktioner som kan påverkar patienten negativt. Till exempel kan känslan av maktlöshet 

bli så påtaglig att patienten till slut ser sin sjukdom och allt som hör den till som en del i sitt 

livsmönster. Detta i sin tur kan leda till identitetsförändringar. Om den fysiologiska 

stressresponsen aktiveras kan det leda till att bland annat proteinnedbrytningen ökar. 

Sårläkningen går med andra ord långsammare på grund av att den katabola fasen förlängs 

(Hovind, 2002).  

 

Patientens oro kan också öka på grund av problem under den perioperativa fasen. Det kan 

exempelvis förseningar eller koordinationsproblematik, ändringar gällande anestesin eller 

misstag i dokumentationen (Wicker, 2006).  

 

Med hjälp av god information kan patienten uppleva en ökad trygghet och förmåga till coping 

inför det som ska ske. Patienter som upplever att de är väl informerade inför anestesin och 

kirurgin klarar sig oftast bättre under den postoperativa fasen (Hovind, 2002; Wicker, 2006). 
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Anestesiologisk preoperativ bedömning 

Det finns en rad olika anestesiologiska förfaranden som operationspatienten kan komma att 

stå inför. Generell anestesi eller narkos innebär att patienten försätts i ett tillstånd av 

reversibel medvetslöshet med hjälp av en rad olika läkemedel. Regional anestesi kan vara till 

exempel infiltrationsanestesi (t.ex. lokalbedövning) eller centrala och perifera blockader (t.ex. 

spinalbedövning, epiduralbedövning, plexusblockad av arm). Intravenös sedering är 

ytterligare en form av anestesi som ofta kombineras tillsammans med en central- eller perifer 

blockad. Vid generell och regional anestesi samt intravenös sedering kopplas patienten alltid 

till följande övervakningsutrustning (Anestesikompendium, 2004): 

- EKG (elektrokardiografi; övervakningsmetod som kontrollerar hjärtats aktivitet 

genom elektroder på bröstet och som därefter visas på en monitor) 

- kontinuerlig blodtrycksmätning (en blodtrycksmanschett som kontinuerligt, oftast med 

fem minuters intervall, tar patientens blodtryck) 

- pulsoximetri (en icke-invasiv, smärtfri metod som mäter syremättnaden i blodet) 

Detta för att få en fullständig och pålitlig övervakning av patienten under operationen. 

 

Anestesi är potentiellt livsfarligt. Mortalitetssiffrorna är ett dödsfall per 10 000-200 000 

anestesier. Den perioperativa mortaliteten som kan härledas till kirurgin eller den kirurgiska 

sjukdomen kan uppskattas till ett dödsfall per 100-1000. Patientens tillstånd innan det 

kirurgiska ingreppet väger till mycket stor del in för risken för mortalitet (Bodelsson, 

Lundberg, Roth & Werner, 2005). 

 

En avgörande del för den anestesiologiska vården är en noggrann preoperativ 

anestesibedömning som utförs av anestesiologen. Att genomföra en patientutvärdering med 

ett gott förhållningssätt gör det möjligt att skapa en god, anestesiologisk plan för kommande 

kirurgi. Grundläggande mål med den preoperativa anestesiologiska bedömningen är bland 

annat att (Nagelhout & Plaus, 2010):  

- optimera patienten med avseende på vård och tillfredställelse 

- i största möjliga mån minimalisera perioperativ morbiditet och mortalitet genom att 

noggrant bedöma faktorer som kan påverka risken för anestesi eller som kan göra att 

man måste frångå planerat tillvägagångssätt 

- utvärdera patientens hälsotillstånd och besluta om någon preoperativ undersökning 

eller konsultering krävs 
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- Vid den preoperativa visiten tar anestesiologen en grundlig anamnes som följs av en 

fysisk undersökning. Ett systematiskt tillvägagångssätt är viktigt i den preoperativa 

anestesiologiska bedömningen. 

 

Genom att ta en god anamnes samt genom att utföra en enkel, klinisk undersökning kan man 

spåra nästan alla sjukdomar hos patienten som är av betydelse för förestående anestesi och 

kirurgi. Övriga undersökningar som kan komma att bli aktuella är laboratorieundersökningar, 

hjärtundersökning och lungundersökning. Normalt så råder generella rutiner gällande 

preoperativ fasta på vårdavdelningarna men skulle det av någon anledning avvika så är det 

anestesiologen som avgör detta. Anestesiologen är den som ordinerar vilka mediciner 

patienten skall ha av sina ordinarie läkemedel och avgör även vilken premedicinering 

patienten ska få. Protonpumpshämmare för behandling av refluxsjukdom samt beta-

receptorblockerare (hypertonibehandlande läkemedel) är exempel på vanliga läkemedel som 

patienter kan stå på kontinuerligt och som kan vara viktiga att fortsätta ta även på 

operationsdagens morgon. Premedicinering är de läkemedel som ges till patienten någon 

timme före anestesin påbörjas (Bodelsson et al., 2005).  

 

Premedicineringen är läkemedel som har tre mål – sedering, analgesi och reflexdämpning. 

Behovet av premedicinering varierar beroende på patientens sjukdom, psykiska tillstånd, 

vilken typ av anestesi som är planerad och vilken typ av operation som är planlagd. Alla dessa 

variabler är av betydelse när anestesiologen ska välja typ av premedicinering och dosering 

(Finstad & Valeberg, 2002).  

 

Det finns läkemedel som har ångestdämpande och sederande effekt som är önskvärt för den 

orolige patienten. Bensodiazepiner är ett gynnsamt förstahandsval då det, i rätt dosering, 

varken påverkar andningen eller cirkulationen i någon större uträckning. I vissa fall kan 

patienterna vara i behov av smärtlindring och man kan då behöva ge exempelvis paracetamol 

eller NSAID-preparat (anti-inflammatoriska läkemedel). För att förebygga riskerna för djupa 

ventromboser kan anestesiologen ge ordination på adekvat trombosprofylax (Bodelsson et al., 

2005). 
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Per- samt postoperativa komplikationer  

Patienten ska alltid vara fastande inför en planerad generell anestesi, regional anestesi eller 

intravenös sedering (Hovind, 2002). För patienter som är djupt sederade eller sövda finns det 

en risk för att maginnehåll kan regurgiteras och nå svalget för att därefter aspireras ned i 

luftvägarna. Detta kan då orsaka svår pneumoni. Såtillvida att patienten inte anländer i direkt 

anslutning från akutrummet eller inkommer i någon annan form som urakut trauma så är det 

önskvärt att magsäcken är tom. Beroende på typ av maginnehåll så tömmer sig magsäcken 

olika snabbt (Bodelsson et al., 2005). 

 

Man har sett att en lämplig tidsperiod för intag av klara vätskor är två timmar innan elektiv 

kirurgi som kräver generell anestesi (narkos/sövning), regional anestesi eller 

sedering/analgesi. Exempel på klara vätskor är juice utan fruktkött, vatten, te, svart kaffe och 

kolsyrad dryck. Det är inte dryckesvolymen som är av större betydelse utan snarare vilken typ 

av dryck patienten intar (American Society of Anesthesiologists (ASA), 2011).  

 

Av de vårdrelaterade infektionerna är kirurgiska infektioner en av de vanligaste 

sjukhusinfektionerna tillsammans med pneumoni, urinvägsinfektioner och sepsis. Det finns i 

synnerhet en risk för postoperativa komplikationer hos ortopedpatienter och det i form av 

infektioner i operationssåren (Maksimović, Marković-Denić, Bumbasirević, Marinković & 

Vlajinac, 2008).  

 

En turkisk studie hade noterat att god preoperativ hudvård med antiseptiska lösningarna 

kunde minska risken för att drabbas av kirurgiska infektioner. Trots denna kunskap samt alla 

de interventioner som ska förhindra kirurgiska infektioner så är det fortfarande en stor 

bidragande orsak till mortalitet och morbiditet för de drabbade (Dizer et al., 2009).  

 

Konsekvenserna av felaktiga kirurgmarkeringar kan bli mycket allvarliga. En brittisk studie 

sammanställde en enkät då de ville se vilka erfarenheter som fanns kring ’wrong site’ kirurgi, 

om det fanns några generella system som användes för att reducera risken för ’wrong site’ 

kirurgi och hur kirurgerna gör sina markeringar. Man fann att de flesta tillfrågade kirurgerna 

hade någon form av erfarenhet kring ’wrong site’ kirurgi men man kunde inte se något tydligt 

mönster av underliggande orsaker (Giles et al., 2006).  
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Den profylaktiska antibiotikan skall väljas med stor omsorg. Den ska vara påvisbart god för 

kirurgiska infektioner, säker och kostnadseffektiv. Vidare, för att undvika postoperativa 

infektioner, framhålls vikten av att sträva efter att hålla en adekvat antibiotikakoncentration i 

serum och vävnad när det första hudsnittet läggs (Mangram, Horan, Pearson, Silver, & Jarvis, 

1999).  

 

En amerikansk studie granskade följsamheten gällande ett protokoll för 

antibiotikaadministrering med avseende på vald antibiotika regim, timing och 

påfyllnadsdoser. Man ville se om det fanns några risker för kirurgiska infektioner som kunde 

associeras med ovanstående förfaranden. Efter avslutad studie fann författarna att val av 

antibiotika och timing var avgörande för att minska sannolikheten för kirurgiska infektioner 

för patienter som genomgår elektiv kolorektalkirurgi med tarmanastomoser (Ho et al., 2011). 

En brittisk undersökning som gjordes mellan maj 1995 och mars 1997 fann att ju längre man 

väntade med att operera äldre patienter med höftfrakturer som var inneliggande på en 

traumaavdelning desto längre blev deras postoperativa vistelse på sjukhuset. En grov 

fördubbling av den preoperativa väntetiden (från 9 timmar till 16 timmar) kunde sättas i 

samband med att den postoperativa vårdtiden ökade med 19 % (Thomas, Ord & Pailthorpe, 

2001).  

 

Ovanstående studie får stöd i en svensk undersökning av Larsson och Holgers (2011) som 

granskade snabbspårsvård för äldre patienter med höftfrakturer. De studerade huruvida 

prehospitala preoperativa åtgärder kunde leda till minskade väntetider, mindre postoperativ 

smärta, färre komplikationer och kortare vårdtid för just denna patientgrupp. Författarna fann 

att studiegruppen drabbades av färre komplikationer samt kortare vårdtid jämfört med 

kontrollgruppen som fick den traditionella vården på en traumaavdelning. Större medvetenhet 

om riskfaktorer i denna patientgrupp efterlyses bland vårdpersonalen då det leder till en 

förbättrad patientvård. 

 

Sjuksköterskans roll i det preoperativa omvårdnadsarbetet 

Det övergripande målet med preoperativ omvårdnad är att planera den fortsatta vården och 

identifiera eventuella riskfaktorer. Allt för att försäkra sig om god patientsäkerhet genom den 

perioperativa processen. Det finns en rad delmål för sjuksköterskan som utför den 

preoperativa omvårdnaden (Lewis et al., 2011): 
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- Bedöma patientens psykologiska status. Allt för att främja patientens möjligheter till 

coping under hela den perioperativa fasen.  

- Bedöma fysiologiska faktorer som direkt eller indirekt kan påverka det kirurgiska eller 

det anestesiologiska förloppet på ett negativt sätt. 

- Insamla grundläggande uppgifter om patienten för jämförelse under den intraoperativa 

och den postoperativa fasen.  

- Få en uppfattning om vilka läkemedel som patienten har sedan tidigare och vilka av 

dessa som patienten ska fortsätta med under den perioperativa fasen. 

- Ha kännedom om patientens preoperativa laboratoriesvar och eventuella 

undersökningar som denne har genomfört. Kirurg, anestesiolog eller berörd 

operationspersonal ska informeras om avvikande provsvar.  

- Identifiera kulturella och etniska faktorer som kan påverka den per- och postoperativa 

fasen.  

- Bedöma om patienten är väl informerad om väntande ingrepp av ansvarig kirurg. 

 

Alla de läkarledda interventionerna från den anestesiologiska bedömningen är nog så viktiga 

men utöver dem så finns det en rad handfasta riktlinjer för kirurgavdelningarna att följa. 

Preoperativ fasta samt information till patienten om vad det innebär att fasta är en synnerligen 

viktig del i den preoperativa omvårdnaden. Elektiva patienter som har normal 

ventrikelretention får dricka klara vätskor fram till två timmar före anestesin. Fast föda får 

intas fram till sex timmar före anestesin påbörjas (Hovind, 2002).  

 

Preoperativ förberedelse av operationsområdet i form av tvätt med klorhexidinlösning är en 

annan viktigt del i omvårdnaden. Planeras ett kirurgiskt ingrepp där patientens egen hudflora 

kan vara en risk för postoperativa infektioner rekommenderas patienten att helkroppstvätta sig 

genom att duscha och skrubba sig med en tvål som har verkar desinfekterade. Detta skall 

göras minst två gånger varav håret skall tvättas en gång med denna tvål. Det är viktigt att 

patienten får den assistans denne behöver inför detta. Efter helkroppstvätten ska patienten få 

en ren operationsklädnad och en renbäddad säng (Vårdhandboken, 2010).  

 

När patienten kommer till operationsavdelningen skall han eller hon bära ett plastarmband 

med sitt fullständiga personnummer. Detta ID-band skall vara kontrollerat och signerat av en 

sjuksköterska. I vissa fall ska det finnas en kirurgmarkering på patienten (t.ex. om operationen 

gäller pariga organ eller för att råda klarhet i vart operationssnittet skall läggas). Det är även 
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viktigt att korrekt medicinsk utrustning medföljer patienten till operationsavdelningen (t.ex. 

EDA-set, PCA-set) som även det är delar i den preoperativa omvårdnaden.  Det är av stor vikt 

att patienten har tagit både ordinerad premedicinering samt eventuella läkemedel som 

patienten står på sedan tidigare och att korrekt profylaktisk antibiotika medföljer till 

operationsavdelningen om det ska ges strax innan operationsstart. Detta för att undvika 

onödig fördröjning av antibiotika administrering. Alla dessa insatser hör till de mest centrala 

preoperativa omvårdnadsåtgärderna (Akademiska sjukhuset, 2006).  

 

Sjuksköterskan på en kirurgisk avdelning har ett utbrett omvårdnadsansvar med att förbereda 

patienten inför anestesi och kirurgi. Bland annat ska sjuksköterskan måna om att patienten 

känner sig trygg med det planerade ingreppet. Råder det några som helst oklarheter som 

patienten vill ta upp med avdelningsläkaren ska sjuksköterskan finnas där som en länk mellan 

patient och läkare. Sjuksköterskan ska kunna identifiera vissa tillstånd som kan uppkomma 

hos patienten som inväntar kirurgi och anestesi. Det kan vara tillstånd som illamående, oro 

och smärta. Vidare ska sjuksköterskan veta hur man behandlar dessa. Sjuksköterskan ska 

kunna identifiera eventuella komplikationer som kräver omvårdnadsinsatser (till exempel 

allergi mot mat, läkemedel, plåster och besvär från tidigare anestesi och/eller kirurgi) och 

rapportera dessa vidare till ansvarig läkare eller berörd operationspersonal. Sjuksköterskan 

ska även försäkra sig om att de undersökningar och provtagningar som är ordinerade är 

genomförda innan patienten ska till operationsavdelningen samt att hjälpa patienten med de 

grundläggande behoven som är nödvändiga inför ingreppet (Holm & Hansen, 2000). 

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) redogör 

bland annat hur sjuksköterskor skall: 

 

”Ha förmåga att förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given 

information.” 

”Ha förmåga att motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och 

behandling.”  

 ”Ha förmåga att följa gällande författningar samt riktlinjer och rutiner.” 

 

Omvårdnadsforskning inom det preoperativa området har pågått kontinuerligt sedan 1960-

talet. Forskningen har bland annat visat på ett samband mellan kvaliteten på den preoperativa 

förberedelsen och det postoperativa förloppet för patienten. Det kirurgiska ingreppet kan 
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medföra att patienten upplever stress och en känsla av att förlora kontrollen över sin situation. 

Detta i sin tur kan leda till ångest, otrygghet och maktlöshet. Men med god preoperativ 

omvårdnad kan alla dessa negativa känslor minskas vilket ger patienten ett mycket bättre 

utgångsläge inför operationen. Vidare har omvårdnadsforskning inom detta område visat på 

att patientens grad av smärta, ångest och stress kan minskas med god preoperativ information. 

En omsorgsfull preoperativ bedömning av patienten utgör, med andra ord, en god grund för 

den fortsatta omvårdnaden under och efter ingreppet (Holm & Hansen, 2000).  

 

En engelsk studie från 2008 som är ställd ur ett patientperspektiv har undersökt hur patienter 

upplever den preoperativa tiden på en dagkirurgiavdelning. I studien har patienter kunnat 

förklara hur de genom att ventilera egna, tidigare upplevelser med någon från vårdpersonalen 

upplevde en förstärkning av sin egenmakt. Vidare så fann man i studien hur patienters oro 

förstärktes när de upplevde en brist av känslomässigt stöd från vårdpersonalen (Gilmartin & 

Wright, 2008).  

 

Fitzpatrick och Hyde (2006) studerade faktorer knutna till sjuksköterskor som avgjorde hur 

och vilken preoperativ information de gav patienterna. Sjuksköterskorna upplevde själva att 

den preoperativa informationen som de gav var väldigt mycket bunden till den specifika 

sjuksköterska som gav informationen. Med andra ord så hade olika sjuksköterskor olika syn 

på vilken information som skulle ges. Vidare såg man i studien hur bristande självförtroende 

som följd av oerfarenhet inom yrket resulterade i att sjuksköterskorna undvek att ge 

preoperativ information till patienterna. För att vara väl förberedd och ge rätt preoperativ 

information uttryckte ett flertal deltagare i studien behovet av utbildning.  

 

Problemformulering 

Rollen som operationspatient är obekant för många och kan framkalla känslor som stress, 

ångest och avståndstagande. Många patienter bär med sig erfarenheter från tidigare upplevd 

anestesi och kirurgi och det är inte alltid goda upplevelser. Den preoperativa vården är 

avstampet för operationspatienten inför väntande anestesi och kirurgi. För 

avdelningssjuksköterskan som vårdar dessa patienter utgör det preoperativa 

omvårdnadsarbetet en stor del av den dagliga verksamheten. Avdelningssjuksköterskan 

lämnar över patienten till operationsavdelningen och har på sitt ansvar sett till att de 

preoperativa förberedelserna är genomförda. Således är det betydelsefullt att det preoperativa 

omvårdnadsarbetet är väl fungerande.   
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I egenskap som anestesisjuksköterska har författaren vid ett flertal tillfällen sett hur bristande 

preoperativ omvårdnad lett till peri- samt postoperativa komplikationer. Det kunde 

exempelvis vara felaktigheter gällande fastetider, att patienten kom till operationsavdelningen 

i sina privata kläder eller att patienten inte fått korrekt premedicinering. Det har tydligt 

framgått att preoperativ omvårdnad är ett område väl värt att belysa.   

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor på fyra vårdavdelningar (två 

ortopediska avdelningar och två kirurgiska avdelningar) upplever preoperativt 

omvårdnadsarbete och jämföra dessa två olika verksamheter (ortopedi och kirurgi) med 

varandra. Fokus låg på olika omvårdnadsrutiner gällande preoperativa förberedelser, faste- 

och duschrutiner, preoperativ medicinering och antibiotika samt medicinteknisk utrustning, 

kirurgmarkering och laboratoriesvar. Syftet var även att efterforska om det råder eventuella 

önskemål om förbättringar gällande det preoperativa omvårdnadsarbetet.  

 
Frågeställningar 

- Råder det någon skillnad hur sjuksköterskor på ortopediska avdelningar upplever det 

preoperativa omvårdnadsarbetet i förhållande till sjuksköterskor på kirurgiska 

avdelningar?  

- Vad anser sjuksköterskorna kan förbättras gällande det preoperativa 

omvårdnadsarbetet på avdelningarna med hänsyn till kirurgisk och ortopedisk 

omvårdnad?  

 

METOD 
Design 

Detta är en tvärsnittsstudie med kvantitativ design. En speciellt utformad enkät med både 

slutna och öppna frågor har använts i studien då syftet var att se upplevelser och eventuella 

samband samt skillnader. Avancerad, beskrivande statistik har använts för att analysera svaren 

i enkäterna.  
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Urval 

Urvalet var sjuksköterskor som arbetar på två kirurgiska vårdavdelningarna samt två 

ortopediska vårdavdelningar på ett universitetssjukhus i Mellansverige. Dessa fyra 

avdelningar har både elektiv verksamhet samt akutverksamhet och är knutna till sjukhusets 

centraloperation. Kirurgavdelningarna inriktar sig på nedre gastrointestinalkirurgi samt övre 

gastrointestinalkirurgi samt lever- och pankreaskirurgi. Även överviktskirurgi är en stor del av 

verksamheten. Ortopedavdelningarna inriktar sig på ortogeriatrisk vård, handkirurgi samt 

traumaortopedi.  

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor som ansvarade för de preoperativa förberedelserna vid akuta 

och elektiva operationer inkluderades i studien.  

Exklusionskriterier: De sjuksköterskor som vara mammalediga, forskningslediga, studielediga 

eller sjukskrivna uteslöts ur studien. 

 

Bortfall 

Sjuksköterskor som valde att inte delta i denna studie på grund av tidsbrist eller ovilja eller de 

som inte lämnade in ifylld enkät vid bestämd tidpunkt betraktades som externt bortfall. Om en 

sjuksköterska valde att inte svara på en eller flera frågor i enkäten sågs detta som internt 

bortfall vid dataanalysen.  

 

Datainsamlingsmetod 

En enkät har utformats av författaren och är utarbetad på ett sådant sätt att den kan ge svar på 

studiens syfte samt frågeställningar. Enkäten är konstruerad efter KUPP (Kvalitet ur 

Patientens Perspektiv). Ett mätinstrument som anses vara beprövat med god reliabilitet och 

validitet. KUPP bygger på patientens egna upplevelser och mäter patientupplevd kvalitet. 

Denna studie riktar sig dock inte till patienten utan till sjuksköterskan. Enkäten i denna studie 

är disponerad efter KUPPs basformulär för avdelningar (Wilde & Vårdförbundet SHSTF, 

1996; Wilde Larsson & Vårdförbundet, 1998).  

 

De flesta av frågorna (tolv frågor) designades som ett påstående som sjuksköterskorna 

uppmanades att ta ställning till. Påståendena behandlade ämnen rörande organisationen kring 

de preoperativa förberedelserna, faste- och duschrutiner, preoperativ medicinering och 

antibiotika samt medicinteknisk utrustning, kirurgmarkering och laboratoriesvar. Dessa tolv 

påståenden var slutna med bestämda svarsalternativ. Svarsalternativen var ’Stämmer mycket 

dåligt – 1’, ’Stämmer dåligt – 2’, ’Stämmer bra – 3’, ’Stämmer mycket bra – 4’, ’Ingen åsikt – 
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0’. Enkäten innehöll ytterligare tre frågor som var öppna. Dessa fanns med då de kan tänkas 

stärka de slutna frågorna och ge mer nyanserad information. Dessutom fanns sex 

bakgrundsfrågor med gällande vilken avdelning sjuksköterskan arbetar på, hur länge han/hon 

har arbetat, vilken utbildning sjuksköterskan har, om det är en man eller kvinna som besvarat 

enkäten och respondentens ålder.  

 

Innan studien genomfördes utfördes en provundersökning (en s.k. pilotstudie) för att 

undersöka om enkäten uppfattades på ett liknande sätt hos testdeltagarna som hos 

frågekonstruktören. Det kan finnas en risk att de svarande tolkar frågorna ett helt annat sätt 

(Ejlertsson, 2005). Genom att utföra en provundersökning så kan man se hur tespersonerna 

fyllt i, hoppat över, missförstått frågorna eller inte svarat alls. På så sätt kan man göra 

eventuella sista finjusteringar av enkäten. Önskvärt är att genomföra denna undersökning som 

ett miniformat på cirka fem till tio personer ur den tänkta populationen. Dessa ska därefter 

inte ingå i huvudstudien (Hansagi & Allebeck, 1994).  

 

Av de åtta stycken enkäter som författaren delade ut så inkom svar från endast två 

respondenter i pilotstudien. Efter en rundfrågning på avdelningen för pilotstudien fann 

författaren att tidsbrist var den största anledningen till det låga deltagandet. Några brister i 

enkäten framkom inte i pilotstudien. Således genomfördes inte några ändringar i varken 

enkätens upplägg eller frågor.  

 

Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades söktes ett skriftligt godkännande hos berörd verksamhetschef. 

Dessutom tillfrågades avdelningscheferna på utvalda vårdavdelningar om intresse för studien 

fanns innan enkäterna delades ut. Endast på en av avdelningarna fick författaren möjlighet att 

presentera sin studie och enkät. På övriga avdelningar ställdes arbetsplatsträffar in eller så 

konkurrerade författaren om tiden med exempelvis informanter från Vårdförbundet. 

Avdelningschefer samt biträdande avdelningschefer var behjälpliga med att dela ut enkäterna 

i postfacken tillhörande avdelningarnas verksamma sjuksköterskor. Tillsammans med enkäten 

(bilaga 2) medföljde även ett informationsbrev (bilaga 1). Varje avdelning fick en låda där 

besvarade enkäter kunde lagras. Efter två veckor skickade författaren en påminnelse per e-

mail till berörda avdelningschefer samt biträdande avdelningschefer. Insamlingstiden pågick i 

totalt tre veckor. Totalt fick 69 sjuksköterskor enkäten i sitt postfack. Av dessa 69 svarade 

totalt 50. Såldes blev bortfallet 27,5 %.  
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Analys och databearbetning  

När all rådata väl samlats in så analyserades den med deskriptiv, statistik metod och redovisas 

här i tabellform (frekvenstabeller) med förklarande text. Enkätens första tolv påståenden hade 

utformats utifrån de variabler som framkommit under projektplansarbetet och gav data av 

typen ordinalskala. Svarsalternativen till enkätens frågor var 4 = stämmer mycket bra, 3 = 

stämmer bra, 2 = stämmer dåligt, 1 = stämmer mycket dåligt, 0 = ingen åsikt. Påståendena 

’Stämmer bra’ och ’stämmer mycket bra’ samt ’Stämmer dåligt’ och ’stämmer mycket dåligt’ 

valde författaren att slå ihop resultatredovisningen. Detta för att författaren ansåg att 

huvudsaken var att påvisa skillnaden mellan om sjuksköterskorna ansåg att påståendena i 

enkäten stämde eller om de inte de inte stämde med deras åsikter och erfarenheter. Enkäten 

inrymmer ett flertal svarsalternativ som inte redovisas var för sig i resultatet. Detta beror på 

att om enkäten enbart hade inrymt ’stämmer mycket dåligt’ och ’stämmer mycket bra’ så tror 

författaren att flera deltagare hade valt ’ingen åsikt’ då svarsalternativen blir för hårddragna.  

Därefter kom enkätens tre öppna frågor. De sex bakgrundsfrågorna låg i slutet av enkäten och 

gav data av typen nominalskala och ordinalskala.  

 

Resultatet från de tolv påståendena utmynnade i ordinalskala och beskrivs deskriptivt och till 

större delen med stapeldiagram med procentuell fördelning av data men även i löpande text. 

För att jämföra de olika avdelningarna (ortopedi och kirurgi) användes ett icke-parametrisk 

test (Mann Whitney U). Detta för att se om eventuella skillnader berodde på slumpen eller 

inte. Man får då fram skillnader mellan två grupper vid samma tidpunkt. Varje variabel 

jämfördes för sig mellan de olika avdelningarna. P-värde för att mäta signifikansen sattes till 

0,05. Svarsalternativ 0, d.v.s. ingen åsikt, angavs som ’missing value’ och finns inte med i 

beräkningarna. Medelvärde, median samt p-värde kommer att presenteras efter vardera av de 

tolv enkätfrågorna. Statistikprogrammet som användes var SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Programmet innehöll de analysverktyg som var aktuella för denna studie.  

 

Svaren på de två första, öppna frågorna analyserades med en kvantitativ innehållsanalys då 

författaren önskade att göra generaliseringar av material av större omfång. Svaren lästes 

igenom ett flertal gånger. Detta för att få en uppfattning av datamaterialet som fanns att tillgå. 

Därefter renskrevs allt material i ett Worddokument under frågorna ”Hur brukar det vara när 

Du ska förbereda patienten för operation? Bra/dåligt?” samt ”Vad anser Du kan förbättras 

gällande de preoperativa rutinerna?”. På så sätt blev alla ord och meningar mer 

lättöverskådliga och materialet kunde kvantifieras. Vissa genomgående ämnen/åsikter blev 
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därefter synbara. När en kommentar från en respondent redovisas i resultatdelen kommer 

kursiv text att användas. Endast två respondenter svarade på den sista öppna frågan, ”Har Du 

några ytterligare synpunkter rörandes denna studie så skriv dem gärna här”. Detta avhandlas 

under resultatdiskussionskapitlet där även den interna bortfallsanalysen redovisas.  

 

RESULTAT 

Demografisk bakgrund 

Av de totalt 50 respondenterna som svarade på enkäten var 49 kvinnor och en man. Det 

externa bortfallet bestod av 27,5 %.  Av de besvarade enkäterna kom 70 % från kirurgen och 

30 % från ortopeden. Majoriteten av sjuksköterskorna, 88 %, hade grundutbildningen med 

kandidatexamen. Endast 12 % hade läst en vidareutbildning inom omvårdnad. Ett flertal av 

respondenterna, 46 %, hade arbetat 1-3 år på de aktuella avdelningarna. 14 % hade arbetat i 4-

6 år, 24 % hade arbetat i 7 år eller längre och endast 8 % hade angivit att de arbetat i mindre 

än ett år på de aktuella avdelningarna. Den yngsta sjuksköterskan var 22 år och den äldsta var 

62 år (M=33,13). Två sjuksköterskor från de ortopediska avdelningarna skrev inte ned sin 

ålder men båda hade arbetat på de ortopediska avdelningarna i 7 år eller längre. Två 

sjuksköterskor från de kirurgiska avdelningarna skrev inte ned sin ålder men båda hade 

arbetat på avdelningen i 7 år eller längre. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Sjuksköterskornas ålder, antal år på avdelningen samt vilken avdelning 

(ortopedi/kirurgi) de är verksamma på
 

Antal år på  

avdelningen 

Kirurgisk avdelning  

A och B 

Ortopedisk avdelning  

A och B 

Totalt 

 

0-1 år 

 

1-3 år 

 

4-6 år 

 

7 år el längre 

<30 år   30-50 år   >50år 

  3               0               0 

 

  13             2               1 

 

  2               2               0 

 

  0               8               2 

<30 år   30-50 år   >50 år 

0             1               0 

 

  3                4               0 

 

  2                1               0 

 

  0                2               0 

 

  4 

 

  23 

 

  7 

 

  12 

 

Totalt 

 

  18             12             3 

 

  5                8               0 

 

  46 

 



Organisationen kring det preoperativa omvårdnadssarbetet 

Sjuksköterskorna fick ta ställning huruvida de ansåg att det finns tydliga rutiner gällande de 

preoperativa förberedelserna på deras avdelningar. Se figur 1. Alla sjuksköterskor på de 

kirurgiska avdelningarna ansåg att det ”Stämmer bra” eller ”Stämmer mycket bra” medan 

86,7 % av sjuksköterskorna på de ortopediska avdelningarna ansåg att det ”Stämmer bra” och 

”Stämmer mycket bra”. 

 

100 

86,7 

0 

13,3 

Kirurgen Ortopeden

Jag anser att det finns tydliga rutiner gällande de 
preoperativa förberedelserna på min avdelning 

Stämmer bra eller mycket bra stämmer dåligt eller mycket dåligt

 

Figur 1. Rutiner gällande preoperativa förberedelser 

 

Sjuksköterskorna ombads även att ta ställning till hur de ansåg att den preoperativa 

checklistan var till hjälp i deras arbete. Se figur 2. Återigen ansåg de kirurgiska 

sjuksköterskorna att det ”Stämmer bra” eller ”Stämmer mycket bra” att den preoperativa 

checklistan hjälper dem i deras arbete. 73,3 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg att 

det ”Stämmer bra” och ”Stämmer mycket bra” rörandes hur checklistan hjälper dem i deras 

arbete. 26,6 % ansåg att checklistan inte hjälpte dem i deras preoperativa arbete.  

 

15 
 



100 

73,3 

0 

26,6 

Kirurgen Ortopeden

Jag anser att den preoperativa checklistan hjälper mig i 
mitt arbete 

Stämmer bra eller mycket bra stämmer dåligt eller mycket dåligt

 

Figur 2. Preoperativ checklista 

 

86,7 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg att det ”Stämmer dåligt” eller ”Stämmer 

mycket dåligt” huruvida de har gott om tid att förbereda patienterna inför operation. 79,4 % 

av de kirurgiska sjuksköterskorna ansåg att de hade gott om tid att förbereda patienten inför 

operation. Se figur 3. 

 

 

Figur 3. Att förbereda patienterna inför operation 

 

Sjuksköterskorna ombads att ta ställning gällande om de ansåg att de har en god uppfattning 

om när just ”deras” patient ska få komma ned till operationsavdelningen. Se figur 4. 85,7 % 

av de kirurgiska sjuksköterskorna ansåg att det ”Stämmer bra” eller ”Stämmer mycket bra” 
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medan 86,7 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg att det ”Stämmer dåligt” eller 

”Stämmer mycket dåligt”, att de med andra ord inte ansåg sig ha en god uppfattning om när 

deras patient ska få komma ned till operationsavdelningen.  

 

85,7

13,314,3

86,7

Kirurgen Ortopeden

Jag anser att jag har en god uppfattning om när "min" patient ska få 
komma ned till operationsavdelningen

Stämmer bra eller mycket bra stämmer dåligt eller mycket dåligt

 

Figur 4. Sjuksköterskornas uppfattning om när ”deras” patient skall få komma till 

operationsavdelningen  

 

Samtliga av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg att den preoperativa anestesibedömning 

inte är genomförd i god tid. 97,2 % av de kirurgiska sjuksköterskorna ansåg att 

anestesibedömningen var genomförd i god tid. Se figur 5.  
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97,2

02,9

100

Kirurgen Ortopeden

Jag anser att den preoperativa anestesibedömningen är 
genomförd i god tid innan patienten ska ned till 

operationsavdelningen

Stämmer bra eller mycket bra stämmer dåligt eller mycket dåligt

 

Figur 5. Preoperativ anestesibedömning 

 

Statistisk data (mean rank samt p-värde) gällande organisationen kring det preoperativa 

omvårdnadsarbetet redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Organisationen kring det preoperativa omvårdnadsarbetet 

Preoperativ omvårdnad  Ortopedi / 

Mean rank 

Kirurgi /  

Mean rank 

p‐värde 

Rutiner  gällande  preoperativa 

förberedelser 

15 /  

17,30 

34 / 

28,40 

,004 

Preoperativ checklista  15 /  

20,63 

35 /  

27,59 

0,59 

Preoperativa patientförberedelser  15 /  

13,20 

34 / 

30,21 

,000 

Sjuksköterskornas uppfattning om när 

”deras”  patient  skall  få  komma  till 

operationsavdelningen 

15 /  

12,63 

35 /  

31,01 

,000 

Preoperativ anestesibedömning  14 /  

7,79 

35 / 

31,89 

,000 
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Preoperativa faste- och duschrutiner 

Gällande tydligheten av de preoperativa fasterutinerna ansåg 66,7 % av de ortopediska 

sjuksköterskorna att det ”Stämmer bra” eller ”Stämmer mycket bra”. 82,8 % av de kirurgiska 

sjuksköterskorna ansåg att rutinerna var tydliga. Se figur 6.  

 

82,8 

66,7 

17,2 

33,4 

Kirurgen Ortopeden

Jag anser att de preoperativa fasterutinerna är tydliga 

Stämmer bra eller mycket bra stämmer dåligt eller mycket dåligt

 

Figur 6. Preoperativa fasterutiner 

 

97,1 % av de kirurgiska sjuksköterskorna och samtliga av de ortopediska sjuksköterskorna 

ansåg att de preoperativa helkroppstvättsrutinerna är tydliga. Se figur 7. 

 

 

Figur 7. Preoperativa helkroppstvättsrutiner 
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Statistisk data (mean rank samt p-värde) gällande preoperativa faste- och duschrutiner redovisas i 

tabell 3.  

 

Tabell 3. Preoperativa faste- och duschrutiner 

Preoperativ omvårdnad   Ortopedi / 

Mean rank 

Kirurgi /  

Mean rank 

p‐värde 

Preoperativa fasterutiner  15 / 

21,20 

35 / 

27,34 

,142 

Preoperativa duschrutiner  15 / 

23,80 

35 /  

26,23 

,537 

 

Preoperativ medicinering och antibiotika  

Sjuksköterskorna ombads att ta ställning till om de ansåg att det finns tydligt dokumenterat 

vilken premedicinering som ska ges. Se figur 8. 85,8 % av de kirurgiska sjuksköterskorna 

ansåg att det var tydligt och 78,6 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg att det inte var 

tydligt dokumenterat gällande premedicineringen.  

 

 

Figur 8. Premedicinering 

 

66,6 % av de ortopediska sjuksköterskorna och 82,9 % av de kirurgiska sjuksköterskorna 

ansåg att det ”Stämmer bra” eller ”Stämmer mycket bra” angående om den preoperativa 

antibiotika finns tydligt antecknad. Se figur 9.  
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Figur 9. Preoperativ antibiotika  

 

Statistisk data (mean rank samt p-värde) gällande peroperativ medicinering och antibiotika redovisas i 

tabell 4.  

 

Tabell 4. Preoperativ medicinering och antibiotika  

Preoperativ omvårdnad  Ortopedi /  

Mean rank 

Kirurgi /  

Mean rank 

p‐värde 

Premedicinering  14 /  

12,32 

35 /  

30,07 

,000 

Preoperativ antibiotika   15 /  

21,43 

35 /  

27,24 

,154 

 

Medicinteknisk utrustning, kirurgmarkering och laboratoriesvar  

97,1 % av de kirurgiska sjuksköterskorna ansåg att det inte råder några oklarheter gällande 

vad som ingår i den medicintekniska utrustningen som eventuellt ska skickas med patienten 

till operationsavdelningen. 73,3 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg att det ”Stämmer 

dåligt” eller ”Stämmer mycket dåligt”. Se figur 10. 
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Figur 10. Medicinteknisk utrustning 

 

84 % av de kirurgiska sjuksköterskorna och 66,7 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg 

att, i de fall som det krävs, så har patienten en markering av operationsfältet. 33,3 % av de 

ortopediska sjuksköterskorna ansåg att, i de fall som det krävs, saknar patienten en markering 

av operationsfältet. Se figur 11. 

 

 

Figur 11. Kirurgmarkering av operationsområde 

 

Att få ordinationer för att åtgärda avvikande provsvar ansåg 58,6 % av de kirurgiska 

sjuksköterskorna att de fick. 73,4 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg att det 
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”Stämmer dåligt” eller ”Stämmer mycket dåligt” rörandes att få ordinationer av denna sort. Se 

figur 12. 

 

 

Figur 12. Åtgärda avvikande laboratoriesvar 

 

Statistisk data (mean rank samt p-värde) gällande medicinteknisk utrustning, kirurgmarkering och 

avvikande laboratoriesvar redovisas i tabell 5.  

 

Tabell 5. Medicinteknisk utrustning, kirurgmarkering och avvikande laboratoriesvar 

Preoperativ omvårdnad  Ortopedi /  

Mean rank 

Kirurgi /  

Mean rank 

p‐värde 

Medicinteknisk utrustning  15 /  

12,77 

35 /  

30,96 

,000 

Kirurgmarkering  av 

operationsområde 

15 / 

17,50 

25 /  

22,30 

,119 

Avvikande laboratoriesvar  15 /  

18,30 

29 /  

24,67 

,088 
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Sjuksköterskors upplevelser av preoperativt omvårdnadsarbete 

Enkätens första, öppna fråga löd ’Hur brukar det vara när Du ska förbereda patienten för 

operation? Bra/dåligt?’.  Kategorier som framträdde efter den kvantitativa innehållsanalysen 

var anestesibedömning, stress, patientens välbefinnande och tillfredställelse.  

 

Anestesibedömning 

Vissa sjuksköterskor (n=5) på de ortopediska avdelningarna ansåg att det står sällan i 

anestesibedömningen (om det ens finns någon) vilka läkemedel patienten ska ha av de som 

han/hon brukar ta. Två sjuksköterskor på de ortopediska avdelningarna ansåg att det helt 

saknades anestesibedömningar på patienterna. En kirurgisk sjuksköterska uttryckte att 

patienterna var anestesibedömda i god tid. 

 

Stress 

Ett flertal (n=9) ortopediska sjuksköterskor nämnde stress och möjliga faktorer som gav 

upphov till denna stress nämndes i olika ordalag, t.ex. anestesibedömning som genomförs 

alldeles för sent, att det inte finns någon anestesibedömning, ont om tid, önskemål om 

ytterligare utredning i anestesibedömningen (ex. EKG). De kirurgiska sjuksköterskorna (n=6) 

påpekade även att det kunde vara stressigt att förbereda patienten inför operation, i synnerhet 

på morgonen. 

 

Patientens välbefinnande  

Bland de kirurgiska sjuksköterskorna (n=4) påpekades vikten av patientens välbefinnande och 

att de inte hade tid att måna om patientens psykosociala välbefinnande.  

 

Tillfredställelse  

Ett flertal sjuksköterskor (n=12) på de kirurgiska avdelningarna uttryckte att det brukade vara 

bra när de förberedde patienterna inför operation. 

 

Förbättringsförslag av det preoperativa omvårdnadsarbetet 

Enkätens andra, öppna fråga löd ’Vad anser Du kan förbättras gällande de preoperativa 

rutinerna?’ Kategorier som framträdde efter kvantitativa innehållsanalysen var preoperativa 

läkemedel, anestesibedömning utförd i god tid, förbättring av preoperativa omvårdnadsrutiner 

och preoperativ checklista. 
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Preoperativa läkemedel 

Ett flertal sjuksköterskor på de ortopediska avdelningarna (n=11) uttryckte en önskan att 

anestesiläkaren i god tid klargör vilka läkemedel patienten ska ha preoperativt. Vissa 

sjuksköterskor (n=5) på de kirurgiska avdelningar ansåg att det var svårt att utläsa vilken 

premedicinering samt antibiotika patienten skall ha då det kan stå på så olika ställen. En 

ortopedisk sjuksköterska uttryckte sig som följer på frågan vad de anser kan förbättras 

gällande de preoperativa rutinerna: ”Vilka läkemedel vi får ge på op-dagen.” 

 

Anestesibedömning utförd i god tid 

Vidare så önskade sjuksköterskorna (n=4) att anestesibedömning finns tillgänglig i god tid 

innan patienten ska till operationsavdelningen.  

 

Förbättring av preoperativa omvårdnadsrutiner 

Enligt de ortopediska sjuksköterskorna (n=5) finns det en rad preoperativa omvårdnadsrutiner 

som kan förbättras, som t.ex. bättre nutritions- och droppdirektiv samt klara och tydliga 

direktiv angående hygien och den preoperativa helkropsstvätten. Även avdelningens 

inskrivningsrutiner ansåg vissa av de kirurgisa sjuksköterskorna (n=4) behövde förbättras. 

Vissa sjuksköterskor (n=3) uttryckte specifika förbättringsförslag riktade mot 

anestesiologerna och ortopederna.  

”Att narkosläkaren kommer upp till avdelningen för bedömning av de akuta patienterna som 

rutin.” 

”Om patienten inte är preoperativt bedömd av en anestesiolog så vore det bra med ett PM 

gällande vilka morgonmediciner som är OK att ge.” 

”Prioriteringen av patienter måste bli bättre. Ibland kan de byta prioritet två eller tre gånger 

på en halvtimme.” 

 

Preoperativ checklista 

En ortopedisk sjuksköterska önskade en elektronisk checklista istället för den 

dubbeldokumentation som råder nu då sjuksköterskorna antecknar i både datajournalen samt 

på en checklista pappersform. Ett fåtal av de kirurgiska sjuksköterskorna (n=5) ansåg att den 

preoperativa checklistan behöver ses över.  

 

Två sjuksköterskor från de kirurgiska avdelningarna angav att de inte hade några 

förbättringsförslag.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

De ortopediska sjuksköterskorna uttryckte att organisationen kring de preoperativa 

förberedelserna fungerade sämre i jämförelse med de kirurgiska sjuksköterskorna. Den 

preoperativa medicineringen upplevde de ortopediska sjusköterskorna fungerade sämre på 

deras avdelningar i jämförelse med de kirurgiska sjuksköterskorna. De ortopediska 

sjuksköterskorna upplevde att det var mer oklart för dem vad som ska ingå i den 

medicintekniska utrustningen än de kirurgiska sjuksköterskorna. Att få ordinationer för att 

åtgärda avvikande provsvar upplevde de ortopediska sjuksköterskorna fungerade sämre i 

jämförelse med de kirurgiska sjuksköterskorna. De ortopediska sjuksköterskorna efterlyste 

tydligare ordinationer av premedicinering samt att anestesibedömningen är genomförd i god 

tid. De kirurgiska sjuksköterskorna önskade förbättrade rutiner kring inskrivning av de 

elektiva patienterna. 

 

Sjuksköterskornas demografiska bakgrund och dess påverkan på omvårdnadsarbetet 

Nästan hälften av sjuksköterskorna, 46 %, i denna studie hade arbetat i 1-3 år på de aktuella 

avdelningarna. Kan kort yrkeserfarenhet påverka hur man som sjuksköterska upplever det 

preoperativa omvårdnadsarbetet? Att så är fallet är något som en irländsk studie fann belägg 

för. De märkte att faktorer som avgjorde hur och vilken preoperativ information 

sjuksköterskorna gav till patienterna berodde till stor del sjuksköterskornas kunskap och 

erfarenhet (Fitzpatrick & Hyde, 2006). Nu kan man tycka att utföra preoperativt 

omvårdnadsarbete och att ge preoperativ information inte kan anses vara samma sak men att 

som sjuksköterska informera patienten om varför han/hon inte får snusa innan operationen 

eller vikten av preoperativ helkroppstvätt är att ge information i det preoperativa 

omvårdnadsarbetet. Den irländska studien (Fitzpatrick & Hyde, 2006) såg att bristande 

självförtroende kommer ur oerfarenhet av yrket vilket utmynnade i att sjuksköterskorna 

undvek ge preoperativ information till patienterna. Kan ett samband finnas mellan att det 

råder ett utbrett missnöje kring organisationen av de preoperativa förberedelserna, framför allt 

på de ortopediska avdelningarna, och kort yrkeserfarenhet? Att känna en otrygghet i det 

preoperativa omvårdnadsarbetet till följd av kort yrkeserfarenhet borde kunna leda till att man 

känner att de preoperativa förberedelserna inte fungerar optimalt. Vidare så fann Fitzpatrick 

och Hyde (2006) att information som specialistutbildade sjuksköterskor gav vägde tyngre än 

den som avdelningssjuksköterskorna gav då den informationen var mer betraktades som mer 
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formell. Dessvärre är det inte alltid är praktiskt möjligt för anestesisjuksköterska, eller kirurg 

och anestesiolog för den delen, att besöka patienten innan operationen. Men med tanke på 

resultatet som denna irländska studie har kommit fram till så skulle det vara högst önskvärt. 

Det har hänt fler än en gång att författaren till denna studie har mött en patient som ligger på 

operationsbordet och som strax innan de ska sövas säger ’Snusen tog jag ut i hissen.’ och ’Om 

jag har duschat? Ja, det gjorde jag igår – hemma...’. Dessvärre händer det även att patienterna 

frågar ’Vad är det som ska hända nu?’, ’Hur länge blir jag sjukskriven?’, ’Måste jag sövas?’ 

och ’Jag har ju inte ens fått träffa doktorn…’ strax innan sövning och det är tråkigt varje gång 

det händer. Det tyder ju på att man misslyckats totalt med den preoperativa informationen. 

 

Sjuksköterskors upplevelser av preoperativt omvårdnadsarbete 

En tydlig tendens kan ses gällande hur sjuksköterskorna på de ortopediska avdelningarna 

ansåg att det saknades tydliga rutiner gällande de preoperativa förberedelserna på deras 

avdelningar. Sjuksköterskorna på de kirurgiska avdelningarna upplevde i betydligt större 

utsträckning (p < ,004) att deras preoperativa förberedelserutiner var tydliga. 100 % av 

respondenterna ansåg att det stämde bra eller mycket bra att de kirurgiska, preoperativa 

förberedelserutiner var tydliga. Även samtliga sjuksköterskor från de kirurgiska 

avdelningarna som svarade på enkäten ansåg att den preoperativa checklistan hjälpte dem i 

deras arbete. 73,3 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg även de att checklistan var ett 

bra verktyg.  

 

Det rådde en signifikant skillnad (p < ,001) gällande hur de ortopediska och de kirurgiska 

sjuksköterskorna ansåg att de hade tid att förbereda patienten inför operation. Att ha gott om 

tid ansåg de ortopediska sjuksköterskorna stämde dåligt eller mycket dåligt. Detta resultat kan 

till stor del spegla klientelet som de ortopediska avdelningarna där akutverksamheten är 

betydligt större än på de kirurgiska avdelningarna. På de kirurgiska avdelningarna ansåg 79,4 

% att de hade gott om tid att förbereda patienten. Ett liknande resultat kunde ses på frågan om 

man ansåg sig ha en god uppfattning om vilken tid patienten man ansvarar för ska till 

operationsavdelningen. 85,7 % av de kirurgiska sjusköterskorna ansåg sig ha en god 

uppfattning om detta men endast 13,3 % av de ortopediska sjuksköterskorna (p < ,001). 

Orsaken till denna skeva uppfattning kan till stor del härledas till akutverksamheten som de 

ortopediska avdelningarna bedriver. Prioriteringsordningen bland de akutinlagda patienterna 

kan ändras mycket snabbt och ibland så flyttas de för operation dagen därpå. Att inte veta när 

patienten man vårdar ska få komma ned till operationsavdelningen är som synes ett större 
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problem på de ortopediska avdelningarna än de kirurgiska. Detta kan sättas i samband med att 

det pågår mer elektiv verksamhet på de kirurgiska avdelningarna och således så sker det 

mesta under mer noggrann planering på en sådan avdelning.  

 

Forskning har visat på att ökad preoperativ väntan för äldre, akutinlagda höftpatienter ökade 

den postoperativa vistelsen signifikant (Thomas et al., 2001). Turordningen på 

operationsprogrammet under jourtid (kvällar, helger, nätter) ändras ofta. Många gånger så 

informeras inte den aktuella avdelningen när sådana ändringar sker. Ortopedpatienterna på 

jourprogrammet är ofta äldre och multisjuka. Mycket skulle kunna vinnas på att 

operationsavdelningen finner en fungerande rutin när det gäller att informera den aktuella 

avdelningen om ändringar i jourprogrammet så patienten kan bryta sin fasta och få i sig mat 

och dryck. Detta resonemang får stöd av ovannämnda studie. Larsson och Holgers (2011) 

studie om äldre patienter med höftfrakturer fann att risken för postoperativa komplikationer 

minskade och vårdtiden kortades ned när man använde prehospital, preoperativa åtgärder, s.k. 

snabbspårsvård. Att införa en sådan åtgärd är mer komplicerad än att finna en fungerande 

rutin att meddela avdelningarna när patienten är struken från operation men den är icke desto 

mindre viktig.  

 

Samtliga respondenter från de ortopediska avdelningarna ansåg att det stämde dåligt eller 

mycket dåligt att den preoperativa anestesibedömningen är gjord i god tid medan 97,2 % av 

respondenterna från de kirurgiska avdelningarna ansåg att det stämde bra eller mycket bra att 

bedömningen är genomförd i god tid. Den stora skillnaden mellan avdelningarna (p < ,001) 

borde rimligen beror på antalet akutinlagda och elektiva patienter som avdelningarna hyser.  

 

Preoperativa faste- och duschrutiner  

De ortopediska avdelningarna och de kirurgiska avdelningarna vara rörande överens gällande 

tydligheten av de preoperativa fasterutinerna samt helkroppstvättsrutinerna. Det rådde med 

andra ord inga signifikanta skillnader mellan verksamheterna. Att duscha patienterna med 

bakteriedödande medel innan operation är en omvårdnadsåtgärd som förmodligen är djupt 

rotad på många av sjukhusets vårdavdelningar som har en tät kontakt med olika 

operationsavdelningar. Att rutinerna ändras rörande hur många gånger patientens skall 

duschas och hur många timmar innan operation som är acceptabelt sker relativt ofta men att 

patienten ska duschas innan operation är en grundläggande omvårdnadshandling på dessa 

avdelningar.  
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Av de vårdrelaterade infektionerna är kirurgiska infektioner en av de mest vanliga. En serbisk 

studie har dock sett att helkroppstvätt är en skyddande faktor mot dessa infektioner 

(Maksimović et al., 2008). I en turkisk studie som pågick från november 2004 till maj 2005 

granskade man om preoperativa hudförberedelser utförda av sjuksköterskor kunde påverka 

risken för att drabbas av postoperativa kirurgiska infektioner. Forskarna i studien fann att 

risken för postoperativa kirurgiska infektioner minskade när man tvättade sig minst två gånger 

med minst 50 ml klorhexedin i duschen. Även håravkortning kvällen innan ingreppet 

rekommenderades för att minska risken för postoperativa infektioner (Dizer et al., 2009). 

Generellt ansåg sjuksköterskorna i denna studie att deras avdelningar har tydliga rutiner när 

det gäller preoperativ helkroppstvätt. Det som framkom i studien som sjuksköterskorna 

betraktade som problematiskt var att det kunde vara stressigt, i synnerhet på morgonen samt 

under helgerna, att förbereda patienten inför operationen. Godare framförhållning från 

operationspersonalen om när patienten skall få komma till operationsavdelningen, i synnerhet 

på jourtid, skulle kunna underlätta detta. En ny rutin på operationsavdelningen är att man 

dagen innan bestämmer efterföljande dags operationsprogram och i god tid meddelar 

avdelningarna detta. Denna rutin har pågått allt för kort tid för att utvärderas. 

 

Det ska tilläggas att det rimligen bör vara så att det preoperativa omvårdnadsarbetet här skiljer 

sig åt gällande akut kirurgi och akut ortopedi. Den 85-åriga ortopedpatienten kräver betydligt 

fler omvårdnadsinsatser än den 21-åriga patienten med misstanke om appendicit. Bara den 

preoperativa helkroppstvätten är tidskrävande, personalkrävande och smärtsam för den äldre 

patienten med exempelvis en svår bäckenfraktur.  

 

Preoperativ medicinering och antibiotika  

Det fanns en signifikant skillnad rådande hur kirurgiska och ortopediska sjuksköterskor ansåg 

att det fanns tydligt dokumenterat vilken premedicinering patienten skulle ha. 78,6 % av de 

ortopediska sjuksköterskorna ansåg att det stämde dåligt eller mycket dåligt beträffande hur 

tydligt det fanns dokumenterat vilken premedicinering som skulle ges. 85,8 % av de 

kirurgiska sjuksköterskorna ansåg att dokumentationen av premedicineringen var tydlig och 

den fungerade bra. Oklarheten gällande läkemedel får stöd av det som gick att utläsa av de 

öppna frågorna. Ett fåtal sjuksköterskor på de ortopediska avdelningarna uttryckte att det 

sällan står i anestesibedömningen (om det ens finns någon) vilka läkemedel patienten ska ha 

av de som han/hon brukar ta.  

29 
 



 

Det rådde ingen signifikant skillnad med avseende på huruvida sjuksköterskorna ansåg att det 

fanns tydligt antecknat vilken antibiotika patienten skulle ha med sig till 

operationsavdelningen. Dock så kunde en tendens anas gällande ett mer utbrett missnöje på de 

ortopediska avdelningarna. 33,3 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg att det ”Stämmer 

dåligt” eller ”Stämmer mycket dåligt” gällande om preoperativ antibiotika finns tydligt 

antecknat medan 17,2 % av de kirurgiska sjuksköterskorna var missnöjda rörandes detta. 

 

För att undvika risken för kirurgiska infektioner skall man sträva efter den mest ultimata 

antibiotikakoncentrationen i serumet. Vikten av timing för intravenös administration av 

antibiotika är med andra ord stor (Mangram et al., 1999). Ett resultat som får stöd av Ho et. al. 

(2011) som även de fann att val av antibiotika och timing var av vikt för att minska risken för 

kirurgiska infektioner. Med andra ord är det viktigt att det finns tydliga ordinationer om 

vilken antibiotika patienten ska ha med sig till operationsavdelningen. Detta för att undvika 

onödig väntan som eventuellt kan öka risken för postoperativa kirurgiska infektioner. 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna över lag var nöjda med dokumentationen 

gällande preoperativa antibiotika. Dock så händer det att felaktig antibiotika eller ingen 

antibiotika alls följer med patienten till operationsavdelningen vilket naturligtvis leder till 

dröjsmål och en ökad risk för kirurgiska infektioner. Antibiotikaordinationen ska finnas 

dokumenterad i patientens datoriserade läkemedelslista. Om även sjuksköterskornas 

checklista datoriseras kanske det blir mer självklart att man kontrollerar läkemedelslistan 

innan patienten körs till operationsavdelningen. Vidare så misstänker författaren att vissa 

gånger råder det en osäkerhet bland ordinerande läkare vilken antibiotika som är aktuell till 

specifika ingrepp och det således skickas med felaktig antibiotika till operationsavdelningen. 

 

Medicinteknisk utrustning, kirurgmarkering och laboratoriesvar  

Gällande om det rådde några oklarheter kring eventuell medicinteknisk utrustning som ska 

skickas med patienten tyckte 97,1 % av de kirurgiska sjuksköterskorna att inte fanns några 

problem kring detta. 73,3 % av de ortopediska sjuksköterskorna ansåg att det fanns oklarheter 

beträffande vad som ska ingå och skickas med patienten. Skillnaden var signifikant. 

Författaren kan erinra sig att det hänt fler än en gång att felaktig utrustning kommer med 

patienten till operationsavdelningen och att det i synnerhet gäller ortopediska patienter. 

Möjliga orsaker till detta kan vara stress och kunskapsbrist.  
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Rutinen beträffande kirurgmarkering av operationsområde eller pariga organ förföll fungera 

väl både på de kirurgiska som de ortopediska avdelningarna och ingen signifikant skillnad 

föreligger. Brittiska forskare granskade erfarenheterna kring ’wrong site’ kirurgi bland 

kirurger inom ortopedi, urologi och oftalmologi samt vad som var den rådande praxisen inom 

ämnet. De fann att de flesta kirurgerna i studien hade någon form av erfarenhet kring felaktiga 

kirurgmarkeringar. Det kunde vara en felaktig kirurgmarkering som de själva eller en kollega 

gjort. Man kunde dock inte se någon underliggande, gemensam orsak till varför det skedde 

förväxlingar. Ortopederna hade som rutin att kirurgmarkera alla patienter. Bland urologerna 

och oftalmologerna var det väldigt personbundet huruvida man gjorde en kirurgmarkering 

eller inte. Vilken typ av ingrepp som skulle genomföras var även det en faktor om man 

markerade eller inte (Giles et al., 2006). Kirurgmarkeringar är högst aktuella på avdelningarna 

som deltar i denna studie. Det kan vara stomimarkeringar, amputationsmarkeringar eller 

operationssnittsmarkeringar. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna 

gällande kirurgmarkeringar men det fanns en tendens att kirurgmarkeringarna fungerade 

sämre på de ortopediska avdelningarna. Om patienten kommer till operationsavdelningen utan 

kirurgmarkering måste ansvarig kirurg sökas för att denne ska komma och markera patienten. 

Operationspersonalen kan inte göra någonting om inte patienten bär en kirurgmarkering om 

operationen gäller pariga organ. Det kan uppstå en onödig väntetid och fördröjning som kan 

påverka hela dagens operationsprogram. 

 

Att som sjuksköterska ta emot ordinationer för att åtgärda avvikande provsvar i god tid ansåg 

de ortopediska sjuksköterskorna (73,4 %) stämde dåligt eller mycket dåligt. Det fungerade 

något bättre på de kirurgiska avdelningarna där 58,6 % av sjuksköterskorna tyckte att de fick 

ordinationer av anestesiologer/kirurger/konsulter i god tid. Denna rutin är långtifrån självklar 

och denna enkätfråga hade också flest 0-svar, d.v.s. ingen åsikt. Dock så är det oerhört viktigt 

att åtgärda sådant som går att åtgärda i god tid innan det är dags för operation. Denna rutin 

borde befästas hårdare på avdelningarna anser författaren vilket också skulle vara möjligt om 

anestesiologerna gjorde fler preoperativa besök på avdelningarna.  

 

Patientens upplevelse av den preoperativa tiden 

I denna studie påpekade de kirurgiska sjuksköterskorna hur de inte hade möjlighet att värna 

om patientens välbefinnande i stressade situationer då patienten med kort varsel skulle infinna 

sig på operationsavdelningen. En brittisk studie har granskat den växande dagkirurgin och hur 

patienter upplever den preoperativa tiden. I studien intervjuade de 20 patienter. Av 
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intervjumaterialet kunde de fastställa en rad olika teman. Bland annat så fann de att patientens 

känsla av egenmakt förstärktes när de fick prata om sina tidigare erfarenheter och ställa frågor 

till engagerad sjukvårdpersonal. De fann även att ett flertal patienter i studien hade upplevt att 

de blev övergivna, kände sig bedrövliga och upplevde att de blev upprörda när de lämnades 

ensamma i väntan på att få komma till operationsavdelningen (Gilmartin & Wright, 2008). Nu 

får man inte glömma bort att den brittiska studien är gjord på en dagkirurgisk avdelning och 

sjuksköterskorna i denna studie arbetar på en vårdavdelning med både elektiva och 

akutintagna patienter. Dessutom inriktar sig denna studie på hur sjuksköterskor upplever det 

preoperativa omvårdnadsarbetet och inte patienterna. En av slutsatserna som drogs i den 

brittiska studien var att sjuksköterskor inte insåg vikten av fortlöpande psykologiskt stöd i den 

preoperativa fasen. Detta är något som strider emot hur sjuksköterskorna i denna studie såg på 

patienten i den preoperativa fasen. Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga som stöd för 

patienten som hastigt skulle rullas till operationsavdelningen men det betydde inte att de inte 

insåg hur viktigt det var. De stressiga morgnarna och att patienter var inlagda akut var två 

anledningar till varför det kunde brista i det psykosociala omhändertagandet av patienten. 

 

Metoddiskussion 

Bortfall 

Av 69 utdelade enkäter var det 72,5% som svarade på den. Det externa bortfallet blev således 

27,5%.  

 

Man har sett att intervjuundersökningar många gånger ger en svarsfrekvens på 75 à 85 

procent. Vid enkätundersökningar får man många gånger räkna med en svarsfrekvens mellan 

50 och 75 procent. Skulle studien röra en viss grupp eller kategorier så finns det möjligheter 

att nå högre svarsfrekvens. Detta gäller vid enkäter som intervjuer (Trost, 2001).  

 

Enkätundersökningar kan dessvärre ge ett betydande bortfall. Bortfallets storlek varierar 

mycket mellan olika undersökningar. I normala fall så är hälsoområdet tacksamt att göra 

enkätundersökningar inom då det har ett relativt lågt bortfall. Man har noterat att om enkäten 

innehåller dåligt utformade frågor så kan man förvänta sig ett större internt bortfall 

(Ejlertsson, 2005). Med facit i handen och med ovanstående fakta så hade interjuver varit en 

bättre väg att gå och förhoppningsvis hade då bortfallet blivit mindre.  
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En viss ovilja gentemot enkäter över lag vid arbetsplatsträffen och även vid samtal med 

avdelningscheferna observerades. Det rådde en form av ”enkät-boom” på sjukhuset när 

enkäterna delades ut och sjuksköterskorna var fullkomligt överösta med frågeformulär från 

olika studier. Detta kan man tänka sig bidrog till ett lågt deltagande. De kanske upplevde att 

de helt enkelt inte hade tid. Det noterades ett högt externt bortfall, i synnerhet på de 

ortopediska avdelningarna. Biträdande avdelningschef på en av de ortopediska avdelningarna 

lät meddelade att just vid tillfället för enkätutdelningen var det ett synnerligen högt tryck på 

avdelningen och att det kunde tänkas bidra till det höga bortfallet. Man får förmoda att om 

författaren hade getts tid och möjlighet att fått presentera sin studie på en lämplig 

arbetsplatsträff så hade det bidragit till ett högre deltagande. Man får ponera att om 

sjuksköterskorna på avdelningarna hade betraktat denna studie som ett verktyg för att 

förändra eventuella omvårdnadsrutiner och en möjlighet att göra sin röst hörd skulle det 

mycket väl ha kunnat få fler att delta i studien. Som det nu lät på avdelningarna, och i 

synnerhet på de ortopediska avdelningarna, så sågs enkäter som tidstjuvar och något som det 

”ändå inte kom något gott ur”.     

 

I studiens resultatredovisning har påståendena ’stämmer bra’ och ’stämmer mycket bra’ samt 

’stämmer dåligt’ och ’stämmer mycket dåligt’ slagits ihop. Författaren valde att göra på detta 

sätt då hon anser att skillnaden är marginell mellan exempelvis ’stämmer bra’ och ’stämmer 

mycket bra’. Att få fram om sjuksköterskorna upplevde en rutin som positiv eller negativ var 

av största vikt. Exakt hur positivt eller negativt de ansåg om en rutin spelade en mindre roll. 

Påstående 0 (ingen åsikt) var inte en del i författarens ’stämmer bra/stämmer mycket bra’- och 

’stämmer dåligt/stämmer mycket dåligt’-skala och räknades således inte med i resultatet. 

Påstående ’ingen åsikt’ lades istället in som ’missing value’ vid inskrivning av data.  

 

En orsak till det höga bortfallet (n=10) på den andra öppna frågan (’Vad anser Du kan 

förbättras vid de preoperativa rutinerna?’) från de kirurgiska sjuksköterskorna skulle kunna 

vara att de upplevde att de var nöjda med de preoperativa rutinerna och att inga förbättringar 

behöver genomföras. Den sista öppna frågan var ’Har Du ytterligare synpunkter rörandes 

denna studie så skriv dem gärna här’. Endast två skrev något på den frågan och de var bägge 

positiva formuleringar rörande att studien genomförs. Samtliga som besvarade enkäten angav 

ett svar på de slutna påståendena. Se tabell 6. 
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Tabell 6. Intern bortfallsanalys 

 Blankt svar på 

öppen fråga nr. 1 

Blankt svar på 

öppen fråga nr. 2  

Blankt svar på bägge 

de öppna frågorna 

Internt bortfall 

(kirurgen)  

  2   10    3 

Internt bortfall 

(ortopeden) 

  1   0   2 

 

När man vill göra generaliseringar utifrån en mindre grupp är den kvantitativa metoden att 

föredra. Vid enkätundersökningar utgörs det kvantitativa redskapet av ett frågeformulär. 

Frågorna i formuläret utgår från de variabler som kommit fram vid operationalisering 

(Eliasson, 2006).  

 

Den förhoppning som författaren kände i och med valet av att genomföra en kvantitativ studie 

genom enkäter var att respondenten skulle känna att han eller hon kunde vara fullkomligt 

ärliga i sina svar som lämnades helt anonymt. Denna ärlighet som eventuellt kan gå förlorad 

vid en intervjusession på grund av att respondenten exempelvis kan bli påverkad av den som 

intervjuar.  

 

Enkäten 

Man skall begränsa antalet frågorna i enkäten och en tumregel är att det inte ska ta mer än en 

halvtimme att fylla i frågeformuläret. Det innebär att antalet frågor inte ska överskrida 40-50 

stycken (Ejlertsson, 2005). Den aktuella enkäten för denna studie innehöll tolv slutna frågor, 

tre öppna frågor och sex bakgrundsfrågor, totalt 21 frågor. Påståendena och frågorna i enkäten 

gav svar på studiens frågeställningar och syfte samt så uppfattades enkätens upplägg som 

tydligt och lätt att förstå. Detta konstaterande grundas på det faktum att samtliga (n=50) 

deltagare angav ett svar på var sluten fråga. Enkäten är uppbyggd efter KUPP (Kvalitet ur 

Patientens Perspektiv) då författaren ansåg designen som tilltalande och lättförståelig. Det 

rådde ingen tvekan när enkäten skulle designas att, i huvudsak, använda slutna frågor med 

färdiga svarsalternativ. Detta för att undvika att enkäten skulle bli tidkrävande att fylla i. 

Enligt Polit, Beck och Hungler (2001) så är slutna frågor svårare att designa men de är lättare 

att analysera än öppna frågor samt så är de mindre tidskrävande.  
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Enligt Trost (2007) kan den kvantitativa enkäten ses som ett mätinstrument med vilket man 

mäter människors beteende, åsikter och känslor. Vidare så rekommenderar han en öppen fråga 

i slutet av enkätformuläret. Precis som när man avslutar en intervju med att fråga om den man 

intervjuat har något att tillägga så bör ett enkätformulär avslutas med en kravlös, öppen fråga.  

 

Det ska tilläggas att hanteringen av de öppna frågorna är en tidskrävande process. 

Kategorisering, kvantifiering och kodning är tidsödande och vem svarar/svarar inte och varför 

lämnas obesvarat. Dock så är det viktigt att komma ihåg att bland svaren till de öppna 

frågorna så kan det finnas nyanserade svar och mycket information att hämta (Trost, 2007). 

 

I pilotstudien som genomfördes deltog allt för få för att något skulle kunna förbättras/ändras i 

enkäten. Om författaren hade haft mer tid och haft bättre möjligheter att lämna adekvat 

information om enkäten skulle det kunna ha gett ett högre deltagande i pilotstudien. 

 

Skulle författaren göra om studien igen så skulle enkäten återigen användas med ett fåtal 

moderata förändringar. Den gav svar på de frågeställningar som studien hade och den var lätt 

att förstå. Dessutom så var enkäten inte särskilt tidskrävande att fylla i vilket var av stor vikt 

då tid många gånger är en bristvara på de aktuella avdelningarna. Möjligtvis skulle den första 

öppna fråga omformuleras (”Hur brukar det vara när Du ska förbereda patienten för 

operation? Bra/dåligt?”). Fråga kunde upplevas som otydlig och att ange negationer kan 

eventuellt styra respondenten i sitt svar. Dessutom skulle författaren ändra svarsalternativen 

till de slutna frågorna till ”Instämmer helt”, ”instämmer till stor del”, ”instämmer delvis”, 

”instämmer inte alls”, ”ej aktuellt”. Dessa svarsalternativ upplever författaren ha en mjukare 

framtoning än ”Stämmer mycket bra”, ”stämmer bra”, ”stämmer dåligt”, ”stämmer mycket 

dåligt”, ”ingen åsikt”. Dessutom skulle frågorna kategoriseras upp i enkäten så den blir mer 

lättöverskådlig.  

 

Gällande denna studie anser författaren att graden av pragmatisk validitet är hög. Det som 

författaren vill mäta och kontrollera (i detta fall sjuksköterskors upplevelser av preoperativt 

omvårdnadsarbete) är relevant i sammanhanget. Den kunskap som kommer fram i denna 

studie är i högsta grad användbar. Reliabiliteten hos denna studie skulle författaren även säga 

vara hög. Det som är kontrollerat och mätt i denna studie är gjort på ett tillförlitligt sätt.  
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Som författaren behandlar i avsnittet ’Klinisk betydelse’ så finns det oerhört mycket som kan 

och bör förändras med denna studie som grund. Gällande framtida forskning ser författaren 

det som önskvärt att inte försumma detta ämne – sjuksköterskors upplevelser av preoperativt 

omvårdnadsarbete. Det är ett arbetsområde som kan falla mellan stolarna då ansvariga lyfter 

över vem som bär ansvaret över att det preoperativa omvårdnadsarbetet dels till den ena och 

dels tills den andra. Vissa kanske anser att detta ligger på avdelningarnas chefers bord medan 

andra anser att det hör till anestesiologernas ansvarsområde. Det vore högst intressant att 

studera anestesisjuksköterskornas upplevelser av att ta emot den preoperativa patienten. Kan 

man finna något samband mellan hur anestesisjuksköterskorna och 

avdelningssjuksköterskorna upplever arbetet kring den preoperativa patienten?  

 

Slutsatser 

Hur sjuksköterskorna upplever det preoperativa omvårdnadsarbetet varierar mellan olika 

avdelningar. För att det preoperativa arbetet på ortopedavdelningarna ska fungera smidigare 

så är det önskvärt om den anestesiologiska bedömningen genomförs i god tid. Vidare så är det 

av stor vikt att det noggrant journalförs vilken premedicinering patienten skall ha samt vilka 

av sina ordinarie läkemedel som ska ges. Att genomföra ytterligare, obligatoriska 

genomgångar av den aktuella medicintekniska utrustning som avdelningarna använder kan 

vara av värde. De kirurgiska avdelningarna efterlyste en omarbetad och förbättrad preoperativ 

checklista samt att inskrivningsrutinerna kan förbättras.  

 

Att utveckla specifika rutiner på respektive avdelning gällande det preoperativa 

omvårdnadsarbetet skulle vara av stort värde för att kvalitetssäkra vården och på så sätt 

erbjuda en trygg och säker preoperativ miljö för patienten. 

 

Avdelningarnas verksamheter skiljer sig åt. De kirurgiska avdelningarna har mestadels elektiv 

verksamhet och de ortopediska avdelningarna har mycket akutverksamhet. Det säger sig självt 

att de preoperativa förberedelserna ser annorlunda ut och sker under mer ordnade former för 

den elektiva patienten som skrivits in dagen, eller till och med veckan, innan operationsdagen 

än den akuta patienten. Således kan man anse att studien jämför äpplen och päron men man 

får inte glömma att viss akutverksamhet faktiskt bedrivs på de kirurgiska avdelningarna även 

om jämförelsen kan upplevas som skev.  
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Klinisk betydelse 

Att utforma en preoperativ, datoriserad checklista som är anpassade för varje avdelning skulle 

ha stor betydelse i det preoperativa omvårdnadsarbetet. I dagsläget arbetar sjuksköterskorna 

till viss del med checklistor i pappersformat och på en avdelning används till och med kom-

ihåg-lappar som de förvarar i sina fickor. Den kirurgiska operationsanmälan finns i patientens 

datajournal. Detsamma gäller för den anestesiologiska bedömningen. Det är ett steg i rätt 

riktning om all perioperativ dokumentation finns i datajournalform.  

 

Att åter presentera en rutin där anestesiologer besöker patienten preoperativt på avdelningen 

skulle vara gynnsamt både för patienten som för avdelningssköterskan. Tid och 

personaltillgång är två huvudsakliga delar för att en sådan rutin ska fungera väl. I den bästa av 

världar skulle även anestesisjuksköterskan besöka patienten preoperativt men författaren har 

svårt att se det som praktiskt möjligt.  

 

Operationsavdelningen bör komma fram till en rutin där man meddelar avdelningarna de 

ändringar som sker i operationsprogrammet under jourtid. Som det är nu så sker det många 

gånger missförstånd och patienter tvingas fasta under en onödigt lång tid.  
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BILAGA 1 
 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  
 
Denna studie utförs av undertecknad, som arbetar som anestesisjuksköterska, och den är en 
del i studierna i vårdvetenskap (avancerad nivå) på institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
vid Uppsala Universitet. Denna undersökning ligger till grund för en uppsats på D-nivå. 
 
Studien riktar sig till Dig som arbetar som sjuksköterska på någon av sjukhusets 
vårdavdelningar.  
 
Sjuksköterskan möter i sitt arbete både patienter som är inlagda för de elektiva ingreppen som 
de akutinlagda patienterna. En stor del av dessa patienter kommer någon gång under sin 
vårdtid till operationssalen. 
 
Denna enkätstudie är en ansats att belysa sjuksköterskors upplevelser av preoperativt 
omvårdnadsarbete på avdelningarna. 
 
Syftet med en sådan här undersökning är att ta reda på hur utbredda olika förhållanden och 
värderingar är i en specifik grupp. Således är det gruppens synpunkter som är av vikt och inte 
vad den enskilde individen tycker. Därför kommer inte Dina svar att kunna härledas till Dig. 
Med andra ord utlovas fullkomlig anonymitet. Ditt deltagande är fullkomligt frivilligt. 
 
Om Du har några frågor eller om det råder några oklarheter hör gärna av Dig.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Erica Hallström     
Anestesisjuksköterska 
Centraloperation 

 
Kontaktuppgifter: 
erica.hallstrom@akademiska.se 
0737-69 29 22 
 
Handledare: 
Charlotta Ingvoldstad 
Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap 
Uppsala Universitet 
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BILAGA 2 
 

Preoperativ omvårdnad 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Här följer en rad frågor som handlar om den preoperativa omvårdnaden. Ta 
ställning till nedanstående påståenden genom att kryssa för det 
svarsalternativ som passar bäst in på Dig. 

 
Jag anser att…   Din bedömning 
 
…det finns tydliga    Stämmer mycket dåligt 1 
rutiner gällande de preoperativa   Stämmer dåligt 2  
förberedelserna på min avdelning  Stämmer bra 3 
    Stämmer mycket bra 4 
    Ingen åsikt  0 
    
 
…den preoperativa checklistan hjälper mig Stämmer mycket dåligt 1 
 i mitt arbete   Stämmer dåligt 2 
    Stämmer bra 3 
    Stämmer mycket bra 4 
    Ingen åsikt  0 
 
 
…jag har god tid på mig att förbereda Stämmer mycket dålig 1 
patienten inför operation   Stämmer dåligt 2 
    Stämmer bra 3 
    Stämmer mycket bra 4
    Ingen åsikt  0 
 
…jag har en god uppfattning om när (ex. på Stämmer mycket dåligt 1  
morgonen, förmiddagen, eftermiddagen,  Stämmer dåligt  2 
kvällen, natten) som ”min”   Stämmer bra 3 
patient ska få komma ned till operations- Stämmer mycket bra 4 
avdelningen    Ingen åsikt  0 
 
 
…den preoperativa anestesibedömningen  Stämmer mycket dåligt 1 
är genomförd i god tid innan patienten ska Stämmer dåligt 2 
till operationsavdelningen  Stämmer bra 3 
    Stämmer mycket bra 4 
    Ingen åsikt  0 
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Jag anser att…   Din bedömning 
 
 
…de preoperativa    Stämmer mycket dåligt 1 
fasterutinerna är tydliga   Stämmer dåligt 2 
    Stämmer bra 3 
    Stämmer mycket bra 4 
    Ingen åsikt  0 
 
 
…de preoperativa helkroppstvättsrutinerna Stämmer mycket dåligt 1 
 är tydliga    Stämmer dåligt 2 
    Stämmer bra 3 
    Stämmer mycket bra 4 
    Ingen åsikt  0 
 
 
…det finns tydligt dokumenterat vilken Stämmer mycket dåligt 1 
premedicinering patienten skall ha  Stämmer dåligt 2 
    Stämmer bra 3 
    Stämmer mycket bra 4 
    Ingen åsikt  0 
    
 
…det finns tydligt antecknat vilken antibiotika Stämmer mycket dåligt 1 
patienten skall ha med sig till   Stämmer dåligt 2 
operationsavdelningen   Stämmer bra 3  
    Stämmer mycket bra 4 
    Ingen åsikt  0 
 
…det råder inga oklarheter när det gäller  Stämmer mycket dåligt 1 
vad som ingår i den medicintekniska  Stämmer dåligt 2 
utrustningen  som patienten ev.  Stämmer bra 3 
ska ha med sig till operationsavdelningen Stämmer mycket bra 4 
(t.ex. EDA-set, PCA-pump)  Ingen åsikt  0
    
 
…, i de fall som det krävs, har patienten en  Stämmer mycket dåligt 1 
markering av operationsfältet  Stämmer dåligt 2 
    Stämmer bra 3 
    Stämmer mycket bra 4 
    Ingen åsikt  0 
 
 
…jag får ordinationer för att åtgärda  Stämmer mycket dåligt 1 
 avvikande laboratoriesvar i god tid  Stämmer dåligt 2 
 innan patienten skall till   Stämmer bra 3 
operationsavdelningen (av kirurg/  Stämmer mycket bra 4 
anestesiolog/konsult)   Ingen åsikt   0 
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Hur brukar det vara när Du ska förbereda patienten för operation? Bra/dåligt? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

 

Vad anser Du kan förbättras gällande de preoperativa rutinerna? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..  

 

Har Du ytterligare synpunkter rörandes denna studie så skriv dem gärna här. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken avdelning arbetar Du på? ………………………. 

 

Vilken utbildning har Du?  

 Sjuksköterskeutbildningen, 180 hp. 

 Speciallistsjuksköterska, 60 hp. 

 

Om Du är speciallistsjuksköterska, vilken inriktning har Du? …………………………… 

 
Hur länge har Du arbetat på avdelningen? 1-3 år   
    4-6 år   

    7 år eller längre  

Är Du man  kvinna  

 

Hur gammal är Du? ………. 
Datum ……………   Tack för Din medverkan! 

   


