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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Ett viktigt mål inom sjukvården är att bevara patientens integritet och värdighet. 
Genom att visa respekt, vara lyhörd och ha vetskap om alla människors olikheter vad gäller 
värderingar och önskemål kan operationssjuksköterskan medverka till att bevara patientens 
integritet under operation. Tidigare studier har gjorts inom ämnet integritet och värdighet i 
vården, dock saknas studier om ämnet i samband med operation. 
Syfte: Syftet var att undersöka om det förekommer hot eller kränkningar mot patientens 
integritet och värdighet preoperativt.  
Metod: En etnografisk observationsstudie med kvalitativ ansats genomfördes. Genom ett 
strategiskt urval observerades operationssjuksköterskor vid 15 preoperativa 
omvårdnadstillfällen på en operationsavdelning. Data samlades in med hjälp av ett 
observationsformulär och presenterades i underkategorier och kategorier. 
Resultat: Resultatet baseras på 15 observationer av operationssjuksköterskans preoperativa 
omvårdnadsarbete på en operationsavdelning. I 8 fall av 15 av observationerna utförde 
operationssjuksköterskan omvårdnadsarbetet på ett sätt som inte värnar om att bevara 
patientens integritet och värdighet. Resultatet visade på att operationssjuksköterskan inte 
hälsade på patienten i 8 av 15 fall, trots att operationssjuksköterskan var inne på salen innan 
patienten sövdes i samtliga observationsfall. Onödig blottläggning av patienten utfördes i 8 
fall av 15. Onödig blottning ansågs då patienten blev liggande med någon eller flera känsligt 
utsatta kroppsdelar synliga utan att omvårdnadsarbetet krävde detta.  
Slutsats: Att värna om patientens integritet och värdighet måste uppmärksammas mer inom 
sjukvården. Genom att lyfta frågan blir operationssjuksköterskan mer medveten om att arbeta 
på ett sätt för att bevara patientens integritet och värdighet i samband med omvårdnadsarbetet. 
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ABSTRACT 
 
Background: An important goal in health care is to preserve the patient's privacy and dignity. 
By showing respect, being sensitive and aware of all the differences between people in terms 
of values and desires, the theatre nurse can help to preserve patient privacy during surgery. 
Previous studies have been done on the subject integrity and dignity in care, however, no 
studies on the subject in conjunction with surgery. 
Aim: The purpose of this study was to examine if there are any threats and/or violations of the 
patient´s preoperative integrity and dignity. 
Method: An ethnographic observational study was made with a qualitative approach. 
Through a strategic selection, the theatre nurse´s were observed in 15 preoperative nursing 
care situations in a surgery department. Data was collected using an observation form and 
presented in subcategories and categories. 
Result: The study is based on 15 observations of the theater nurse preoperative nursing care 
in a surgery department. In 8 of 15 observations that were performed of the theatre nurse, the 
nursing care did not preserve the patient privacy and dignity. The result showed that the 
theater nurse didn’t introduce themselves to the patient in 8 of 15 observations, although the 
theatre nurse was in the operating theatre before the patient was anesthetized. Unnecessary 
exposure of the patient was performed in 8 of 15 observations. Unnecessary exposure was 
considered when the patient was lying with one or more sensitive body parts exposed when 
the nursing care wasn´t required.  
Conclusion: To protect patient privacy and dignity must be recognized in the healthcare 
sector. By raising the question may the theatre nurses become more aware of working in a 
way to preserve the patient privacy and dignity in the nursing care. 
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BAKGRUND 
Integritet 
Inom sjukvården ses bevarandet av patientens integritet som ett viktigt mål. Integritet handlar 
om att bevara helheten hos människan, därav ska patientens önskemål och värderingar 
gällande sjukdom och dess konsekvenser alltid beaktas (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 
Integritetsbegreppet innehåller två delar, psykisk och fysisk integritet. Den psykiska handlar 
om individens värderingar, åsikter, föreställningar och önskningar som inte får kränkas genom 
manipulation eller intrång. Den fysiska innebär det som avser individens kropp, det vill säga 
att individen ska ha givit sitt samtycke till det som ska utföras (Statens medicinska etiska råd, 
2015). 
 
Det finns tre grundläggande kännetecken för respekt om patientens integritet. Det första 
kännetecknet är att vara lyhörd för alla människors olikhet och försöka anpassa vården efter 
människans värderingar och önskemål. Det andra är att vara lyhörd för människans sårbarhet 
och att beakta människans upplevelse av intrång av den personliga sfären eller upplevelse av 
sjukdom som skada på integriteten. Det tredje är att respektera patienten som person. 
Patienten ska ses utifrån en helhetssyn med målet att möta deras livssituation och göra dem 
delaktiga i vården (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Integritet beskrivs även som en helhet 
av en person, gällande psykosociala, fysiologiska och intellektuella dimensioner. Människan 
agerar i samband med sina värderingar. Integritet och värdighet förbinds med varandra, vilket 
innebär att alla människor har ett värde oavsett status, förmåga och autonomi (Widäng, 
Fridlund & Mårtensson, 2008).  
 
Kroppens integritet 
Den mänskliga kroppens integritet är en del av människovärdet och värdighet och om 
integriteten kränks, kränks samtidigt personens människovärde. Hur en människa mår kan 
exempelvis utläsas av kroppshållning, miner och gester. Den sårbara gränsen mellan den 
kroppsliga existensen och yttervärlden utgöras av människans hud. Kroppslig beröring kan 
upplevas som positivt genom att skapa förtroende och visa omtanke, men också som 
kränkning av den fysiska integriteten. Kroppen ska behandlas med respekt och hänsyn och 
den bör inte skadas eller kränkas. Alla människor är olika och upplever detta på olika sätt och 
det finns både kulturella och individuella skillnader (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 
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Den fysiska integriteten innefattar även det fysiska rum eller revir som en människa har. Som 
sjuksköterska är det viktigt att vara medveten och respektera detta. Det finns dock akuta 
situationer där sjuksköterskan är tvungen att bryta sig in i patientens revir (Sarvimäki & 
Stenbock-Hult, 2008). Den kroppsliga integriteten kränks lätt inom sjukvården, men i den 
nödvändigaste omvården måste den ändå utföras så skonsamt som möjligt utifrån att lindra 
och bota patienten (Arlebrink, 2013). 
 
Det är även viktigt som sjuksköterska att respektera den psykiska integriteten som innefattar 
personens psykiska sfär gällande tankar, känslor, minnen, erfarenheter och upplevelser. 
Patienten är inte skyldig att tala om upplevelser och erfarenheter och som sjuksköterska är det 
inte rätt att förvänta sig det (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Sjuksköterskans tystnadsplikt 
är ett skydd mot patientens själsliga integritet. Tankar och känslor till patienter förmedlas inte 
enbart av verbal kommunikation utan även kroppsligt (Arlebrink, 2013). Den moraliska 
integriteteten innefattar det moraliska rum som patienten befinner sig i och som andra inte har 
rätt att inkräkta. Som sjuksköterska innebär detta att utgå från patientens egna värdegrunder 
och principer. Sjuksköterskan har även moralisk integritet som innefattar personlig och 
professionell värdegrund och det innebär att arbeta på ett sätt som inte strider mot yrkesetiken 
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 
 
Värdighet 
Begreppet integritet är kopplat till värde och värdighet där varje individ har sitt egenvärde 
som person även om förmågan att hävda den upphör (Vårdförbundet, 2012). Enligt 
Anderberg, Lepp, Berglund och Segesten (2007) beskrivs att bevara värdighet som ett 
kombinerat begrepp där bevara är en specifik handling och värdighet ett sinnestillstånd att 
befinna sig i. Detta begrepp används dagligen inom sjukvårdens omvårdnadhandlingar och är 
en viktig etisk aspekt vid vårdandet av en patient. Att bevara handlar om att försöka vara kvar 
i sitt ursprungliga tillstånd. Värdighet är relaterat till hälsa, upprätthållande av självkänsla, 
bevarande av identitet och integritet, men även att inte vara en börda för andra människor utan 
mer att vara till nytta för andra. Inom vården relateras värdighet hos äldre patienter till att bli 
gammal och därmed bli ett föremål som försämras psykiskt och fysiskt, förlust av sin identitet 
och känsla av utsatthet och negativa attityder. För att bevara patientens värdighet och dennes 
upplevelse av bevarande värdighet i omvårdnaden visar studien på fem viktiga etiska aspekter 
att eftersträva som sjuksköterska: visa respekt till patienten, individanpassad vård, låta 
patienten ha kontroll, lyssna på patienten och skapa en opinionsbildning. 
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Enligt Beach et al. (2005) visade studien på att de patienter som var mer nöjda med 
sjukvården även blivit behandlade med värdighet. Matiti och Trorey (2008) påvisar att 
patienter tyckte att en av de viktigaste faktorerna för att behålla värdigheten när de var inlagda 
på sjukhus var att minimera blottningen av kroppen när undersökningar eller 
omvårdnadsarbete utfördes. 
 
Människosyn 
Alla människor har en människosyn även om alla inte alltid är medveten om den. Som 
sjuksköterska är det viktigt att reflektera över sin människosyn och att den inte på något sätt 
påverkar inställningen och behandlingen till patienten. Patientens upplevelser av 
välbefinnandet grundas mycket av sjuksköterskans attityd till patienten. Den människosyn 
som en människa har grundas på egna värderingar och föreställningar och är inte 
vetenskapligt grundade (Arlebrink, 2013). 
 
Att avpersonifiera en patient kan upplevas som att inte vara en person med namn och 
identitet. En stark identitetsbevarande effekt är att tilltala patienten med namn (Kristoffersen, 
Nortvedt & Skaug, 2005). Genom att vara tillmötesgående som sjuksköterska och bjuda in 
patienten genom att ta i handen förmedlas hopp till patienten som upplever upprätthållande av 
integritet (Nordman, 2006). González-Valentín, Padin-Lopez och Ramón-Garrido (2005) 
visar att patienter var mer nöjda om de visste namnet på den vårdande sjuksköterskan. 
 
Inom sjukvården är patienten sårbar, bland annat för att den personliga sfären är hotad och 
dels för att sjuksköterskan har tillgång till sårbara uppgifter om patienten (Wiklund Gustin & 
Bergbom, 2012). Sjuksköterskan kan bevara patientens integritet genom att respektera dem 
som människor, se de integritetsgränser som finns och vara uppmärksamma på individuella 
skillnader (Widäng et al., 2008). 
 
Enligt Widäng et al. (2008) upplever patienter att de tappar kontrollen över sin kropp i 
samband med att de blottar känslig information, blir beroende av vårdpersonal och att deras 
kroppar exponeras, vilket hotar deras integritet. I en studie av Baillie och Ilott (2010) 
framkommer att operationspersonalen ska försöka undvika onödig blottning av patienten och 
extra observanter bör endast vara med i operationssalen om patienten medger samtycke. 
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Operationssjuksköterskans roll 
Hur en sjuksköterska arbetar och de utarbetade arbetsvanor som finns är formade utifrån 
kunskap, värderingar, etik och moral (Lindwall & von Post, 2008).  Som sjuksköterska är det 
viktigt att vara medveten om sina egna värderingar, inställningar och människosyn som till 
stor del skapats av samhället så att den inte på något vis påverkar mötet med patienten 
(Arlebrink, 2013).  
 
I sjukvården skapas en temporär vänskap mellan operationssjuksköterskan och patienten. 
Operationssjuksköterskan ansvarar för att patienten inte ska känna sig utlämnad på 
operationsbordet. Respekten för varandra skapar en god atmosfär. Om 
operationssjuksköterskan ignorerar patienten eller behandlar hen som objekt istället för 
individ, uppfattas oftast detta som ett oprofessionellt beteende av patienten (Lindwall & von 
Post, 2008).  Operationssjuksköterskan har ett stort ansvar i att undvika att kränka patienters 
integritet. I den perioperativa omvårdnaden är en av operationssjuksköterskans uppgifter att 
agera för patienten när hen är sövd. Operationssjuksköterskan arbetar för att möta patientens 
etiska, fysiska och känslomässiga behov för att undvika att integriteten kränks (Schroeter, 
2002). Baillie och Ilott (2010) påvisar att det förekommer nedsättande anmärkningar om 
patientens storlek och utseende av operationspersonalen. 
 
Enligt Sundqvist och Carlsson (2014) måste operationssjuksköterskan skapa en 
opinionsbildning med patienten genom att arbeta moraliskt och ge en bra och säker vård till 
patienten för att denne ska uppleva trygghet och värdighet. 
 
En studie där operations-sjuksköterskestudenter har uppgett sin syn på hur de upplever 
operationssjuksköterskan, visar att operationssjuksköterskor oftast skyddar och värnar om att 
bibehålla patientens värdighet och integritet på operationssalen genom att vara närvarande för 
patienten under omvårdnaden. Genom att operationssjuksköterskan dels är påläst om 
patienten men även har träffat patienten innan denne kommer till operationssalen, att denne 
hälsar ordentligt innan munskyddet tas på, att denne rör patienten med respekt och bevarar 
patientens integritet genom att inte blottlägga patienten mer än nödvändigt ger detta ett 
intryck av att operationsjuksköterskan är närvarande och värnar om patientens värdighet 
(Blomberg, Willassen, von Post & Lindwall, 2014). 
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Det är viktigt att se patienten som en unik människa med sin egen historia och värde och att 
ägna tid åt patienten och ta ett professionellt ansvar inne på operationssalen (Heijkenskjöld, 
Ekstedt & Lindwall, 2010). Blomberg, Bisholt, Nilsson och Lindwall (2014) visade att 
operationssjuksköterskor önskade att få vara mer delaktiga under pre-, peri- och postoperativa 
omvårdnaden genom att samtala med patienten. Detta för att bättre kunna skydda patientens 
kropp och därmed bättre kunna bevara patientens värdighet samt att göra den perioperativa 
vården mer synlig för patienten. Genom att operationssjuksköterskan får en bättre överblick 
om patienten då det gäller bland annat oro, över- eller undervikt, känslig hud, allergi, någon 
smitta, ökad blödningsrisk kan operationssjuksköterskan var mer förberedd på eventuella 
komplikationer vilket kan minimera tiden för patienten inne på operationssalen. Dessa 
faktorer minskar även risken för att operationen drar ut på tiden med risk för att senare lagda 
operationer ställs in vilket kan upplevas ovärdigt för den drabbade patienten som inte blir 
opererad. 
 
En annan studie påvisade vikten av pre-, peri och postoperativa samtal. I det preoperativa 
samtalet tar operationssjuksköterskan tid på sig genom att lyssna på patienten och förklarar 
vad som kommer att ske i operationssalen. I det perioperativa samtalet ses patienten som en 
person snarare än ett objekt och operationssjuksköterskan får vetskap om patientens situation 
och kan förbereda sitt arbete utifrån patientens behov. I det postoperativa samtalet kan 
patienten och operationssjuksköterskan prata om hur patienten upplevde operationen 
(Lindwall, Von Post & Bergbom 2003). Enligt studien av Anoosheh, Zarkhah, Faghihzadah 
och Vaismoradi (2009) påverkas kommunikationen med en patient genom hur pressad 
arbetssituation en sjuksköterska har. 
 
För att bevara patientens värdighet och integritet måste operationssjuksköterskan även 
förhindra oprofessionellt beteende och kommunikation inför patienten genom att tänka ur 
patientens perspektiv. Att vårda innebär att lindra lidandet och sörja för en god hälsa genom 
att visa respekt och bevara patientens dignitet för att patienten skall uppleva bibehållen 
värdighet (Blomberg et al. 2014,b). Etik innefattar mänskliga värderingar och handlingar och 
understryker det bra och goda som skall eftersträvas (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008; 
Statens medicinsk etiska råd 2015). Genom att arbeta och kommunicera med patienten utifrån 
ett etiskt perspektiv kan det leda till patienten att upplever sig patienten mer bekväm på 
operationsbordet och upplever därmed en känsla av bibehållen värdighet (Blomberg et al. 
2014,b). 
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Teoretisk ram 
Dorothea Orems egenvårdsmodell är den indelad i tre olika teorier: en om egenvård, en om 
egenvårdsbrist och en om omvårdnadssystem. Dessa tre bildar en generell teori om 
omvårdnad. Egenvårdsbrist är en förklaring till varför patienten blir i behov av omvårdnad. 
De egenvårdsbehov som patienten har, dvs olika mål som är nödvändiga för att upprätthålla 
hälsa och välbefinnande, kan den själv inte uppfylla genom egenvård. Egenvårdskapaciteten 
beror på var patienten befinner sig i livet gällande bl.a. ålder, utbildning och erfarenhet. De 
egenvårdsaktiviteter som ingår i patientens egenvård och egenvårdskrav; är de sammanlagda 
egenvårdsaktiviteter som måste utföras för att tillgodose patientens universella och 
utvecklingsmässiga behov. Egenvårdsbristen beskriver en obalans mellan 
egenvårdskapaciteten och egenvårdskrav och den kan vara delvis eller fullständig. När inte 
patienten kan upprätthålla egenvård kan anhöriga ta över ansvaret, men om varken patienten 
eller anhöriga kan hjälpa till att tillgodose egenvårdsbehoven behövs det professionell 
omvårdnad (Kirkevold, 2000; Orem, 1991). När patienten är sövd kan inte patienten eller dess 
anhöriga tillgodose egenvårdsbehoven och då är det operationssjuksköterskan som agerar 
patientens advokat och uppfyller dess egenvårdsbehov (Schroeter, 2002).  
 
I det moderna samhället ska individen vara självständig och ta ansvar för sitt eget liv, men 
människans hälsa är också ett gemensamt ansvar från både individ och samhälle 
(Kristoffersen et al. 2006). I den nya patientlagen innebär det bl.a. att patienten ska få välja 
utförare av offentlig finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet och därmed 
stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja integritet, självbestämmande och 
delaktighet (Sveriges kommuner och landsting, 2014). Patientlagen (SFS 2014:821) stärker 
patientens rättigheter genom att påtala att en god vård av bra kvalitet som är grundad på 
respekt för den enskilda patientens självbestämmande och integritet skall ges.  
 
Under en operation upphör patientens förmåga att själv upprätthålla sin egenvård och 
patienten blir beroende av vårdens omvårdnadssystem. Dorothea Orems egenvårdsmodell 
gällande egenvårdsbristen är därför ett bra sätt att tillämpa när en patient skall opereras, för att 
försöka undvika egenvårdsbrist hos patienten är det operationssjuksköterskans ansvar att 
agera som patientens advokat och se till att patienten får egenvårdsbehoven tillgodosedda 
under operationen (Schroeter, 2002). 
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Problemformulering 
Att ha sin integritet och värdighet bevarad är patientens rättighet, samtidigt som patienter på 
operation är utsatta för risken att integriteten och värdigheten hotas eller kränks. En 
operationssjuksköterskas ansvar är att bevara integriteten och värdigheten hos patienten. 
Värdighet och integritet är två begrepp som ligger nära varandra där värdighet handlar mer 
om vilket sinnestillstånd en människa är i medan integritet handlar mer om de fysisk och 
psykisk aspekter hos en människa utifrån dennes värderingar och erfarenheter (Anderberg et 
al. 2007; Statens medicinska etiska råd, 2015). 
 
Systematiska databassökningar har genomförts som visar att det saknas vetenskapliga artiklar 
i ämnet perioperativ patientintegritet och värdighet. Dock finns artiklar gällande preoperativ 
integritet, men de har inte använts då de inte var kostnadsfria. Däremot finns det artiklar som 
visar att hot mot integriteten existerar inom vården (Schroeter, 2002; Widäng et al., 2008). 
Enligt Blomberg et al. (2014,b) har forskning om bevarad värdighet publicerats i studier 
gällande äldrevård och inom medicinsk och kirurgisk vård, dock saknas studier om bevarad 
värdighet då det gäller den perioperativa omvårdanden. Då tidigare forskning visat på att hot 
mot patienters integritet förekommer inom sjukvården genomfördes studien för att 
uppmärksamma om det förekommer inom den preoperativa omvårdnaden på en 
operationsavdelning. 
 
Syfte  
Syftet var att undersöka om det förekommer och hot eller kränkningar mot patientens 
integritet och värdighet preoperativt och vilka dessa är. 

- På vilket sätt bekräftar operationssjuksköterskan patienten? 
- Blottas patienten mer än nödvändigt preoperativt? 
- På vilket sätt använts ord och/ eller handlingar som skulle kunna upplevas kränkande för 

patienten?  
- Har patientens kön, ålder eller etnicitet någon betydelse för hur denne behandlas? 

 
METOD   
 
Design  
Designen för studien var en etnografisk observationsstudie med kvalitativ ansats.  
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Kvalitativ design används då människans egenskaper och beteenden dvs abstrakta företeelser 
studeras (Polit & Beck, 2014). 
 
Urval  
I studien användes ett strategiskt urval, vilket innebär att personer valdes som kunde skapa ett 
underlag för att beskriva syftet (Henricson, 2012). De situationer som valdes var operationer 
där patienter skulle vara sövda under operationen och där genomlysning inte används under 
förberedelserna av operationen. Operationer där patienten var vaken under hela ingreppet 
valdes inte pga observatörerna ville fånga upp det som sas när patienten var sövd.  Situationer 
som har observeras var; där både män och kvinnor opererades samt om möjligt situationer 
med olika etnicitet och språk. 
 
Ungefär 20 observationstillfällen beräknades utföras, men eftersom materialet ansågs vara 
mättat efter 15 observationer dvs. när handlingssätt och språkliga yttringar upprepas och att 
det inte tillkommer mycket nytt till observationen (Carlsson, 2012), ansågs 15 observationer 
vara tillräckligt för studien. 
 
Kontext 
Operationsavdelningen där observationerna utfördes var uppdelad på två olika enheter. På den 
första enheten utfördes dagkirurgiska ingrepp och på den andra enheten utfördes kirurgiska 
och ortopediska ingrepp. Personalen som befann sig inne på operationssalen när 
observationerna utfördes var generellt; anestesisjuksköterska, anestesiläkare, 
operationssjuksköterska och två undersköterskor.  
 
Datainsamlingsmetod  
En etnografisk metod med kvalitativ ansats har använts, den beskriver hur sociala och 
kulturella strukturer, mönster och processer tolkas för att förklara vad ett observerat beteende 
betyder (Carlsson, 2012). Det finns tre olika tidsmodeller vid etnografisk forskning. I denna 
studie användes selektivt intermittent modell och det innebär att observationernas längd kan 
variera och där forskaren inte ständigt är närvarande. Antal observationer som genomfördes 
avgjordes när resultat var mättat (Carlsson, 2012; Granskär & Höglund-Nielsen 2012). 
Observationerna har tagit olika lång tid beroende på att det var olika förutsättningar för att 
förbereda patienten. Den sammanlagda observationstiden var 15 timmar och 25 minuter. Den 
längsta observationen pågick under två timmar och den kortaste under 25 minuter.  
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I studien användes ett observationsformulär (se bilaga 1) för att underlätta observationerna 
samt säkerställa att samma saker observerades under samtliga observationstillfällen och för att 
besvara studiens syfte. Detta formulär var utformat med hjälp av handledare av uppsatsen 
efter vad som ansågs viktigt att observera gällande det verbala språket och onödig blottning 
av patienten, samt dokumentering av kön, ungefärlig ålder, etnicitet och språk.  
 
Formuläret var uppdelat i tre delar. Första delen av observationsformuläret samlade 
information om patienten, för att se om det förekom skillnader i bemötande och kränkningar 
beroende av kön, ålder eller etnicitet. Då observatörerna inte hade tillgång till patientjournalen 
skattades patientens ålder av observatörerna som kategoriserade in patienterna inom tre olika 
åldersgrupper vilka var ung (18-40 år), medelålders (40-65 år) och äldre (65-90 år). För att se 
om skillnader förekom gällande bemötande och kränkningar beroende på vilken tid på dagen 
operationen utfördes dokumenterades klockslaget för observationen. För att få kännedom om 
operationssjuksköterskan presenterade sig och hälsade på patienten observerades detta och 
dokumenterades med svarsalternativ ja och nej.  
 
Nästa del handlade om patienten och om denne blottades mer än nödvändigt av 
operationssjuksköterskan som besvarades med svarsalternativ ja eller nej. Det fördes även 
fältanteckningar på observationsformuläret. Dessa anteckningar dokumenterades för att fånga 
upp vad som sades i rummet, kroppsspråk, betoningar på ord, vad som skedde och om det 
fanns några faktorer runt omkring som kunde påverka operationssjuksköterskans agerande, 
exempelvis vid en akut situation.  
 
Den tredje delen i observationsformuläret behandlade kroppsspråk, språk och handlingar 
under förflyttning, tvättning och drapering av patienten och om de uppfattades som positiva 
eller negativa, enligt observatörerna. Detta besvarades med svarsalternativen positivt eller 
negativt. Då observatörerna inte hade tillgång till persondata på patienterna behövdes ingen 
kodning av observationsformulären för att avidentifiera patienten, dock kodades varje 
observationsformulär och fick ett nummer från 1 till 15 efter vilken följdordningen av 
observationer som de gjordes. För att styrka trovärdigheten i studien har citat från personalen 
använts. 
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Tillvägagångssätt  
Först gjordes en skriftlig ansökan till verksamhetschefen för operationsavdelningen för att få 
tillstånd om att få utföra studien (se bilaga 2:1,2:2). Ansökan gjordes för att observatörerna 
behövde vara närvarande vid observationerna av operationssjuksköterskans preoperativa 
omvårdnadsarbete av patienten inför operationen. Omvårdnadsarbetet innefattade det 
preoperativa arbetet som gjordes innan kirurgen kom in på operationssalen och började att 
operera. I det ingick det förflyttning och positionering av patienten samt tvättning och 
drapering av operationsområde. En operationssjuksköterska observerades vid varje 
observation.  
 
Inget tillstånd om tillgång till patientjournaler behövdes då det var operationssjuksköterskan 
som skulle observeras. Patienten blev informerad om att det pågick en observationsstudie och 
att det var operationssjuksköterskans omvårdnadsarbete som observerades. Efter godkännande 
av verksamhetschefen togs personlig kontakt med avdelningschef och gruppchef för 
information om studien. Observatörerna överlämnade även ett skriftligt informationsblad till 
cheferna (se bilaga 3) där det stod att de som observeras kunde avböja att bli observerade 
samt att det garanterades anonymitet. Resultatet härleds inte till enskilda individer. Cheferna 
som fick informationsbladet förde informationen vidare till all operationspersonal på den 
berörda avdelningen via avdelningsmöte. Personalen fick dock ingen kännedom om vad som 
skulle observeras mer än att observationen handlade om omvårdnadsarbetet.  
 
Observationerna utfördes på en allmän operationsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige 
under dagtid. Observationerna startades i mars 2015 och var färdiga i april 2015. De dagar 
som studien utfördes valdes operationer som följde kriterierna ut i samråd med 
avdelningschef, dvs. då patienten var sövd och där ingen röntgen användes. Vid varje 
observation har båda observatörerna medverkat för att få två perspektiv av varje observation. 
Under observationerna användes det färdiga observationsformuläret för att få samma 
kontinuitet i alla observationerna. Observationen började när patienten kom in på 
operationssalen och avslutades när kirurgen började operera och då gick observatörerna ut. 
Observatörerna satt på lämplig plats i rummet för att kunna observera, men ändå inte vara i 
vägen eller störa personalen eller patienten.  
 
Det observatörerna observerade förutom kön, ålder, etnicitet och språk var hur 
operationspersonalen bemöter patienten som kommer till operationssalen, hälsar 



15  

operationssjuksköterskan genom att ta i hand, presenterar sig operationssjuksköterskan, vilken 
stämning råder under omvårdnaden och vad sägs som kan upplevas kränkande för patienten, 
och om operationspersonalen blottar patienten mer än nödvändigt under förflyttning, tvättning 
och drapering av patienten. Anteckningar gjordes fortlöpande under 
omvårdandsförberedelserna och sammanställdes efter varje observation. 
 
Forskningsetiska överväganden 
I denna studie har inte några personuppgifter använts, som på något sätt kan relatera till någon 
personal eller patient. Det är personalen på operationssalen som observerats, därför har inga 
personuppgifter antecknats och heller ingen journalläsning genomförts. Anteckningar som 
fördes kommer inte att kunna härledas till någon patient eller personal. All datainsamling har 
förvarats hos observatörerna och ingen annan har haft tillgång till dem. När studien avslutades 
makulerades alla observationsformulär. 
 
En personuppgift är all information som man kan indirekt eller direkt härleda till en fysisk 
person som är i livet (Etikprövningsnämnden, 2013). Därav har studien inte krävt något etiskt 
godkännande för att genomföras. Som sjuksköterska råder tystnadsplikt, vilket även har 
tillämpas under observationerna. Observatörerna skulle endast ingripit om det var fara för 
patienten, vilket inträffade en gång då en sjuksköterskestudent ouppmärksammade att denne 
osterilade sig och den handledande operationssjuksköterskan missade det. 
 
Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) kan forskaren förändra situationen genom sin 
närvaro och detta kan ha inverkan på studiens resultat. Därför kan observatörernas närvaro 
påverka operationspersonalen etiska agerande vad gäller ord och handling. 
 
Bearbetning och analys  
I en etnografisk studie sker datainsamling och analys samtidigt (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2012). I studien har observationsformuläret använts men det har även förts 
fältanteckningar. Efter varje observation har det gjorts en sammanställning och renskrivning 
av materialet. Observatörerna jämförde därefter materialet för att se likheter och skillnader av 
den genomförda observationen. Därpå fördes ett resonemang om det förelåg några hypoteser 
kring observationen dvs. vad som orsakat olika handlingar och ord.  
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När alla observationer var genomförda lästes all data igenom mycket noggrant av båda 
observatörerna. Efter det försökte observatörerna fånga upp ord som sammanfattade 
omvårdnadsarbetet och återgav det som observerades. Det som hade fångats upp 
identifierades och fick olika underkategorier. Efter detta jämfördes innehållet i de olika 
underkategorierna och olika kategorier framkom. Det ska finnas en överensstämmelse i allt 
material därför ska kategorierna och underkategorier jämföras efter hand de växer fram 
(Carlsson, 2012). Underkategorierna delades upp i olika kolumner utifrån när i observationen 
de fångades upp. De underkategorier som förekom när patienten var vaken fick kategorin den 
vakna patienten. De underkategorier som kom fram under tvättning och drapering av 
patienten fick kategorin den blottade patienten. Kategorin den sövda patienten hade 
underkategorier gällande ord och handlingar om patienten. 
 
RESULTAT  
 
Totalt observerades 15 situationer inom omvårdnadsarbetet av patienter inför operation. Det 
var åtta män och sju kvinnor som observerades. Sju patienter bedömdes vara i medelåldern, 
sex patienter i den äldre kategorin och två patienter i den yngre. Samtliga 15 patienter var 
svensktalande men en av patienterna var inte av nordiskt ursprung. Observationerna visade 
inte på att det var några skillnader i hur patienten behandlades då det gäller kön, ålder eller 
etnicitet. 

Kategori 

Den vakna patienten Den blottade patienten Den sövda patienten 

Underkategorier 

Bemötande Onödig blottning Nedsättande ord 

Möter inte blicken Får ligga blottad länge 
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Figur 1. Fördelning av kategorier och underkategorier 
 
Den vakna patienten 
Operationssjuksköterskan bekräftade patienten vid 7 observationer av 15 genom ögonkontakt 
och att gå fram och hälsa och presentera sig för patienten. Operationssjuksköterskan hälsade 
genom att antingen ta patienten i handen eller genom att lägga sin hand på patienten. I 
samtliga fall var operationssjuksköterskan inne på salen innan patienten sövts, då för att 
förbereda något inför operationen utan att söka ögonkontakt med patienten för att bekräfta 
denne med blicken. På den första enheten där 5 av observationerna utfördes bekräftades 
patienten genom att operationssjuksköterskan presenterade sig i samtliga 5 observationer. På 
den andra enheten presenterade sig 2 av 10 operationssjuksköterskor under observationerna. 
 
Den blottade patienten 
Onödig blottning av patienten förekom vid 8 observationer av 15 under omvårdnaden inför 
operation. Samtliga blottningar utfördes under den tid då patienten var sövd. Onödig blottning 
ansågs då patienten blev liggande med någon eller flera känsligt utsatta kroppsdelar synliga 
utan att omvårdnadsarbetet krävde detta. Mestadels utfördes den onödiga blottningen i 
samband med att sätta urinkateter, antingen innan eller efter insättning. Vid upprepade 
tillfällen togs täcket bort från patientens könsorgan innan förberedelserna utförts inför själva 
insättandet av urinkateter. Vanligt förekommande var också att patienten blev fortsatt blottad 
en stund efter urinkateterinsättningen innan någon av personalen inne på operationssalen 
slutligen lade på patienten täcket eller ett engångsunderlägg. I den första enheten där 5 
observationer genomfördes blottades ingen patienten i onödan. På den andra enheten blottades 
8 av 10 patienter i onödan. 
 
Vid ett tillfälle togs täcket bort från patientens könsorgan och därefter började 
undersköterskan och operationssjuksköterskan utföra andra förberedelser som inte hade med 
urinkateterinsättning att göra, under tiden som patienten låg helt blottad. Vanligt 
förekommande var också att den sövda patienten blev liggande blottad efter att denne hade 
placerats på operationsbordet under tiden som operationssjuksköterskan gick ut för att tvätta 

Tilltalar inte patienten Kränkning av kroppen handlingar 
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sig inför operationen.  
 
Vid en observation där operationen skulle utföras i benstöd, positionerades patienten och 
benen höjdes upp och en osteril tvätt gjordes av underlivet. Därefter gick 
operationssjuksköterskan ut för att utföra sin tvättrutin, under tiden som den sövda patienten 
hela tiden låg i sitt blottade läge i flera minuter med sitt underliv riktat mot dörren som hade 
fönster i genomräckningsskåpet. En annan patient som skulle utföra en bukoperation blev 
liggande en lång stund med både blottade bröst och underliv då täcket var nerdraget nedanför 
könsorganet i väntan på att steril tvätt skulle utföras. Operationssjuksköterskan gick ut för att 
tvätta sig under tiden patienten låg blottlagd. Den sterila tvätten utfördes slutligen av magen 
och ljumskarna. 
 
Den sövda patienten 
Vid ett fåtal observationer förekom ord som observatörerna uppfattade som kränkning mot 
patienten, två gånger under förflyttning av patienten och en gång under den sterila tvätten. 
Vid ett tillfälle där patienten hade flera sår på sin arm var det fler i personalen som reagerade 
språkligt negativt och uttryckte sig tyckte att ” patientens arm var äcklig”. Under en annan 
förberedelse av en patient skulle ett instrument användas i rectum. Då en i personalen undrade 
vad som ska göras säger en operationssjuksköterska om instrumentet ”den ska upp i fisen”.  
Vid ett annat tillfälle uttryckte sig en läkare om en patient, ”var slank han var, stackare, det 
här blir inte lätt”. Vanligt förekommande var att personalen påtalade att patienten t.ex. såg 
väldigt mager ut, stor och tung ut, lång eller kort, dåliga blodkärl att sticka i, att patienten 
hade stor eller liten haka, ser renlig eller smutsig ut då personalen tittade på patientens naglar 
och navel. Under observationerna sågs inga handlingar eller kroppsspråk som uppfattades 
som kränkande mot patienten. 
 
DISKUSSION 
Resultatet baseras på 15 observationer av operationssjuksköterskans preoperativa 
omvårdnadsarbete på en operationsavdelning. Resultatet visade på att 
operationssjuksköterskan inte hälsade på patienten i 8 av 15 fall, trots att 
operationssjuksköterskan var inne på salen innan patienten sövdes i samtliga observations fall. 
Onödig blottläggning av patienten utfördes i 8 fall av 15. Onödig blottning ansågs då 
patienten blev liggande med någon eller flera känsligt utsatta kroppsdelar synliga utan att 
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omvårdnadsarbetet krävde detta. 
 
Resultatdiskussion  
Den vakna patienten 
I studiens resultat sågs att operationssjuksköterskan bekräftade den vakna patienten vid 8 fall 
av 15, vilket inte motsvarar resultatet av Blomberg et al. (2014,a) där operations-
sjuksköterskor uppgett att de vill ha mera kontakt med patienten dels för att göra den 
preoperativa omvården mer synlig för patienten. I studiens 8 observationsfall där 
operationssjuksköterska inte hälsade på patienten inne på operationssalen hade patienten 
ingen möjlighet att inhämta information från operationssjuksköterskan. I studien av Blomberg 
et al. (2014) där patienter önskar ett möte med operationssjuksköterskan för information om 
operationen men även för att få diskutera om sina känslor runt den. Detta medför att patienten 
upplever att det är operationssjuksköterskan som har det personliga ansvaret för dem. Denna 
önskan stöds även av patientlagen (SFS 2014:821) som medverkar till att stärka patientens 
rättigheter inom sjukvården. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att lagen efterföljs 
eftersom en god vård ska vara en lättillgänglig, av bra kvalitet och ska vara grundad på 
respekt för den enskilda patientens självbestämmande och integritet, samt att kontakt mellan 
patient och vårdpersonal skall främjas.  
 
I observationerna som genomfördes kunde ett mönster ses gällande på vilken enhet av 
operationsavdelningen som operationssjuksköterskorna jobbade på, vilket inte var studiens 
syfte från början. På den första enheten av operationsavdelningen utfördes alla 
operationsförberedelserna på samma sätt genom att operationssjuksköterskan och 
undersköterskan kom in samtidigt som patient och anestesipersonal. All personal var noga 
med att presentera sig och hälsa på patienten vid de 5 observationstillfällena som utfördes på 
denna enhet. Övriga 10 observationer utfördes på den andra enheten av operationsavdelningen 
som visade på att endast vid 2 fall hälsade operationssjuksköterskan på patienten, vilket 
utfördes av samma operationssjuksköterska vid de båda tillfällena. De två enheternas 
arbetssätt när det gäller själva bemötandet av patienten beror till stor del av de inarbetade 
vanorna på respektive enhet eller respektive operationssjuksköterska. Det är något som 
Lindwall och von Post, (2008) tar upp i sin studie och menar på att den inarbetade vanan blir 
till en normalisering som enheten eller operationssjuksköterskan utgår ifrån utan att tänka på 
hur hen agerar. 
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I samtliga 8 fall där operationssjuksköterskan inte hälsade på patienten var 
operationssjuksköterskan någon gång inne på operationssalen för någon förberedelse av 
operationen utan att bekräfta patienten muntligt eller med blicken. Enligt Karlsson, Ekebergh, 
Larsson Mauléon, och Almerud Österberg (2012) upplever patienter en känsla av bekräftelse 
och delaktighet som även påverkar positivt på välbefinnandet då de har en närvarande 
operationssjuksköterska.  
 
Dorothea Orems egenvårdsmodell och teorier har som mål att upprätthålla patientens hälsa 
och välbefinnande. Som patient på en operationsavdelning hamnar patienten i ett 
omvårdnadsystem där operationssjuksköterskan ansvarar för att tillgodose patientens 
egenvårdsbehov för att undvika att egenvårdbrist uppstår (Kirkevold, 2000; Orem,1991). 
Som patient i en främmande högteknologisk miljö balanserar patienten mellan att överlämna 
sig i operationssjuksköterskans händer samtidigt som denne vill ha kontroll över situationen. 
Patienten vill bli sedd och bekräftad samtidigt som denne inte vill upplevas som ett hinder för 
operationssjuksköterskan i sin omvårdnad av patienten. Då operationssjuksköterskan är 
närvarande hos patienten upplever patienten en känsla av bekräftelse och delaktighet vilket 
påverkar patientens välbefinnande (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon, & Almerud 
Österberg. 2012).  
 
Den blottade patienten 
Själva blottningen förekom under omvårdnadsarbetet då patienten var sövd. Till viss del 
måste blottning ske som vid urinkateterinsättning och om känsligt utsatt kroppsdel är den som 
skall tvättas och opereras. Enligt Dåvøy, Eide och Hansen, (2012) påvisar att sänkt 
kroppstemperatur som kan fås vid operationsförberedelser av patienten bl.a. kan leda till ökad 
infektionsrisk och trycksår. Därför är det inte bara till fördel för patientens integritet att 
försöka undvika blottning utan även för fysiska åkommor. 
 
Även då det gällde blottningen kunde olikheter ses beroende av vilken del av enheten 
observationerna utfördes. På den första operationsenheten som innefattade fem observationer 
var det ingen av patienterna som utsattes för onödig blottning och åtta av tio på den andra 
enheten. Gällande blottning av patienten ansåg patienter i en studie att en av de viktigaste 
faktorerna för att behålla värdigheten var att minimera blottningen av kroppen, detta när 
patienten var vaken, men eftersom operationssjuksköterskan ska verka som patientens 
advokat när hen är sövd är det viktigt att detta följs även då (Matiti &Trorey 2008; Schroeter, 
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2002). Genom att blottlägga patienterna på ett sätt som dagligen görs, innebär ett hot mot 
patientens integritet då personalen inte respekterar patientens integritetsgräns (Widäng et al., 
2008). Patientens kropp ska behandlas med hänsyn och respekt och får inte på något vis 
skadas eller kränkas. Alla individer upplever på sitt sätt och integritetsgränserna är olika hos 
varje individ (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Att blottlägga patienten strider mot Orems 
egenvårdsmodell då egenvårdsbrist uppstår (Kirkevold, 2000; Orem, 1991). 
 
Den sövda patienten 
Ord som observatörerna uppfattade som kränkningar var då vårdpersonal uttryckte sig om en 
patients armar och tyckte att de var ”äckliga” med alla sår som patienten hade och 
operationssjuksköterskan som uttryckte om instrumentet ”den ska upp i fisen”. Vissa ord 
skulle kunna upplevas som kränkande för vissa/en del patienter om det inte varit sövda men 
för personalen mer som ett konstaterande i hur de ska planera sitt fortsatta omvårdnadsarbete 
ex hur patientens kärl såg ut, om det var svårt att sätta pvk, om patienten var mager eller stor. 
Detta poängterar Lindvall och von Post (2008) som menar på, att behandla patienten som 
objekt istället för individ uppfattas som ett oprofessionellt agerande från sjuksköterskan. De 
säger också att hur en person arbetar är utifrån sina och samhällets vanor, kunskap, 
värderingar, etik och moral. Detta strider enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) mot 
sjuksköterskans yrkesetik och moralisk integritet, vilket innebär att inte inkräkta i patientens 
moraliska rum utan utgå från patientens värderingar och principer. 
 
Enligt Orems teoretiska ram kan patienten förlora sin förmåga att upprätthålla sin egenvård, 
exempelvis när patienten är sövd. Operationssjuksköterskans ansvar är då att se till att 
egenvården upprätthålls och att inte patientens integritet kränks (Kirkevold, 2000; 
Orem,1991; Schroeter, 2002). 
 
Metoddiskussion  
Föreliggande arbete bygger på omvårdnadsobservationer som gjorts inför operationer på en 
operationsavdelning i Mellansverige. Observationen utgick ifrån observatörernas 
egenformade observationsformulär som upplevdes tillräckligt omfattande och lätthanterligt att 
följa. Efter första observationen diskuterade observatörerna om de var några förändringar som 
skulle göras i formuläret, men det ansågs vara tillräckligt för att fånga upp det som önskades 
för studien.  
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I urvalet av observationerna kunde observatörerna ha valt att observera operationer där 
patienter med olika etnicitet och bakgrund förekommit mer för att se om patienten blir 
behandlad på olika sätt pga. etnicitet eller annan bakgrund. Då ett strategiskt urval gjordes 
efter vissa kriterier (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012), samt att observatörerna inte hade 
någon kännedom om patientens etnicitet eller bakgrund innan de kom in på sal föll det sig inte 
så. 
 
Observatörerna hade målet att utföra cirka 20 observationer. Efter 15 observationer upplevde 
observatörerna att de tydligt kunde se ett mönster i observationerna och att det var mättat.  
Fördel med att göra en observationsstudie är att; det speglar vad som egentligen händer 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012), dvs verkligheten i en operationssal. Nackdelen är att 
det kan vara svårt för observatörerna att hinna fånga allt som sägs och sker inne på 
operationssalen, samt att operationssjuksköterskan som observeras är medveten om 
observationen och arbetar på en sätt som hen inte gör annars. 
 
Gällande om patienten bekräftades av personalen, var det ibland svårt att hinna 
uppmärksamma all personal som kom och gick under förberedelsen av patienten inför 
operationen. Huvuddelen av vårdpersonalen som var inne på salen då patienten var vaken 
tillhörde anestesipersonal då deras uppgift är att ta in patienten och att söva denne. 
Observatörernas egentliga observation var mer att fokusera på operationssjuksköterskan 
bemötande och bekräftelse av patienten. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom det var 
många personer inne på salen och det var svårt att hinna se alla moment. 
 
Observationen gällande onödig blottning av patienten anser observatörerna mycket är en 
tolkningsfråga som många gånger var svår att avgöra. Observatörerna tog hänsyn till att viss 
blottning är oundviklig under omvårdnadsarbetet av patienten. Efter varje observation 
diskuterade observatörerna hur de upplevde den eventuella blottningen. Ur patientens 
synpunkt, kunde observatörerna närvaro upplevas som integritetskränkande p.g.a. att 
patienten var i en utsatt situation i operationsrummet. Observatörerna uppgift var att observera 
men vid ett tillfälle fick en av observatörerna ingripa, då en sjuksköterskestudent gjorde sig 
osteril och handledaren inte uppmärksammade det. 
 
Det skulle behövas mer studier gällande patientens integritet och värdighet, särskilt gällande 
blottning av patienten preoperativt. Ett förslag till vidare studier inom ämnet är att intervjua 
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operationssjuksköterskor och se vad de anser om patientens integritet gällande blottning och 
att se patienten genom att hälsa på dem och berätta vilken yrkesroll de har. Ett annat förslag är 
att ge ut en enkät till patienter och se vad de anser viktigt preoperativt, om de har behov att 
träffa all personal som ska vara på operationssalen innan operationen och om deras upplevelse 
av sjukhusvistelsen skulle förändras genom ett preoperativt samtal med en 
operationssjuksköterska. 
 
Då studien har genomförts inom ett ämne där observatörerna besitter en förförståelse, kan det 
ha bidragit till omedvetna förutfattande meningar inom området som kan ha påverkat 
tolkningen av resultatet. Som observant är det enligt Carlsson (2012) viktigt att vara medveten 
om sin egen förförståelse. Den förförståelsen som finns kan även ha varit till fördel då 
observatörerna tidigare erfarenheter inom vårdyrket leder till en kunskapsgrund inom det 
observerande området. För att inse den egna förförståelsen och hitta strategier för den, kan 
studien använda sig av respondentvalidiering, vilket innebär att de personer som observerats 
får ta del av anteckningar från observationstillfället och bekräfta dem (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2012). I denna studie ansågs detta inte vara möjligt då flera observationer har 
genomförts på samma avdelning. Om de andra som blev observerade skulle få kännedom om 
vad studien observerade skulle det kunna leda till systematiska fel vid insamlandet av data. 
Varje observation handlade till stor del om hur observatörerna tolkat situationen. Därav ses 
vikten av att observatörerna gemensamt diskuterade varje observation ordentligt (Henricson, 
2012).  
 
En studies trovärdighet innebär att lämplig metod för studien har använts (Carlsson, 2012), 
vilket uppfylls i denna studie. Dock skulle större studier behöva göras för att få ett 
tillförlitligare resultat. Datainsamlingen kan ha påverkats av två faktorer, dels av 
förförståelsen som observatörerna besitter i ämnet men även av observatörernas närvaro som 
kan ha påverkat stämningen och vad som sades inne på salen  
 
Denna studie skulle kunna genomföras på alla operationsavdelningar i Sverige och jämföra 
ifall det är skillnader på var i Sverige man bor och på vilken avdelning man arbetar på. 
Observatörerna anser att obligatoriska integritetsmätningar med jämna mellanrum borde 
genomföras på operationsavdelningar runt om i Sverige. Resultaten kan hjälpa personalen att 
lyfta frågan för diskussion kring integritet och värdighet. 
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Slutsats 
Att värna om patientens integritet och värdighet måste uppmärksammas mer inom sjukvården. 
Genom att lyfta frågan blir operationssjuksköterskan mer medveten om att arbeta på ett sätt 
för att bevara patientens integritet och värdighet i samband med omvårdnadsarbetet. I dag 
saknas större studier som visar på hur det ser ut på operationsavdelningarna då det gäller 
värdighet och integritet både ur operationssjuksköterskans och patientens synsätt. 
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BILAGA  1               
 
FORMULÄR TILL OBSERVATIONER  
 
Kön  Man Kvinna 
Språk  Svensktalande Icke svensktalande 
Etnicitet  Nordisk Icke nordisk 
Ålder Ung ca 18-40 Medelålder ca 40-65 Äldre ca 65-90 
Tid på dagen 7-10 10-13 13-16 

Presenterar sig 
personalen för 
patienten 

 Ja Nej 

 
Observatörens ev kommentarer_______________________________________________________ 
 
Blottas patienten 
mer än nödvändigt 
under operationen 

 Ja Nej 

 
På vilket sätt________________________________________________________________________ 
 
Kroppsspråk under 
förflyttning 

 Positiv Negativ 

Språk under 
förflyttning 

 Positiv Negativ 
Handlingar under 
förflyttning 

 Positiv Negativ 

Kroppsspråk under 
tvättning 

 Positiv Negativ 

Språk under 
tvättning 

 Positiv Negativ 
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Handlingar under 
tvättning 

 Positiv  Negativ 

Kroppsspråk under 
drapering 

 Positiv Negativ 

Språk under 
drapering 

 Positiv Negativ 
Handlingar under 
drapering 

 Positiv Negativ 
 
 
Observatörernas ev kommentarer________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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BILAGA 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 2.2 
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BILAGA 2:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 3 
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap                     
Specialistsjuksköterskeprogrammet 
 
Informationsblad till operationspersonalen 
Föreliggande studie är ett examensarbete inom vårdvetenskap. Syftet är att observera 
omvårdnadsarbetet på operationssalen. Vi som utför studien är Ellinor Kjällgren och Jessica 
Lundblad och vi studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning operation. 
Observationerna kommer att genomföras på dagtid från februari till maj vid ungefär 20 
tillfällen. Omvårdnadsarbetet är från att patienten kommer in på operationssalen tills att 
kirurgen börjar operera. 
Du som observerad personal kommer att garanteras anonymitet och resultaten kommer inte att 
härledas till enskilda individer. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avböja att bli 
observerad. 
Vid frågor kontakta: 
 
Ellinor Kjällgren,    Jessica Lundblad 
Operationssjuksköterskestudent  Operationssjuksköterskestudent 
073-8351566    070-4052003 
Handledare Camilla Fröjd 
Camilla.Frojd@surgsci.uu.se 
 
 


