
 
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

Vaken på operationsbordet 

Patienters upplevelser av operationspersonalens bemötande under operationer 

utförda i regional anestesi 

 

 

 

 

Författare                                                   Handledare               

Ronja Rydén                                           Ann Lögde               

                  

Examinator 

Maria Cederblad 

              

 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

HT 2015          



 
 

ABSTRACT  

Surgical procedures, i.e. operation, often inflicts personal trauma for the patient where the 

patient unavoidably is put in a vulnerable situation. Before surgery the patient can experience 

a range of emotions and thought that all can affect the patients well being. Surgery performed 

under regional anesthesia puts higher demands on the operating staff’s behavior, since they 

play a key role in offering support to the patient who is awake.  The aim of this study was 

therefore to investigate how patients undergoing regional anesthesia perceive the treatment 

from the staff in the operating room and how their treatment affect the patients experience of 

well being. The study had a descriptive, qualitative design based on seven interviews. The 

interviews were transcribed and a manifest content analysis was conducted after Graneheim 

and Lundmans (2004) method. The results showed that all of the informants had had a good 

experience of the treatment they got from the operating staff. The informants claimed that 

being included, the staffs’ presence and good care taking all contributed to this experience. 

How they perceived the treatment from the staff also had an effect on the patients well being. 

The informants stated that what had the most influence on contributing to their well being was 

a notion of being seen by the operating staff.  In conclusion, all informants who had 

undergone either hip- or knee surgery under regional anesthesia had a positive experience of 

the treatment they received from the operating staff and stated they had been well taken care 

of. Due to the limitations of this study in regards to the small sample and due to the fact that 

this subject is an unexplored area, further research is therefore needed to verify the results of 

this study.  
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SAMMANFATTNING 

Kirurgiska ingrepp, operationer, medför ofta ett personligt trauma för patienten där denne 

oundvikligen hamnar i en utsatt situation. Inför operation kan patienten uppleva en rad olika 

tankar och känslor som alla kan ha en inverkan på patientens mående och välbefinnande.  

Operationer som genomförs under regional anestesi ställer högre krav på 

operationspersonalens bemötande, då de har en viktig roll för att stötta den vakna patienten.   

Syftet med denna studie var därför att undersöka hur patienter som opereras under regional 

anestesi upplever att de blir bemötta av personalen på operationssalen och hur de upplever att 

det påverkar deras välbefinnande. Studien utgick från en deskriptiv design med en kvalitativ 

ansats och baserades på sju intervjuer. Intervjuerna transkriberades och en manifest 

innehållsanalys gjordes efter Graneheim och Lundmans (2004) metod.   

Resultatet visar att samtliga informanter hade upplevt ett gott bemötande av 

operationspersonalen. Informanterna angav att delaktighet, personalens närvaro och ett gott 

omhändertagande bidrog till denna upplevelse. Bemötandet visade sig även ha betydelse för 

hur informanterna upplevde välbefinnandet. Det som informanterna framför allt upplevde 

hade en positiv påverkan på deras välbefinnande var känslan av att känna sig sedd av 

operationspersonalen. Samtidigt kunde informanterna inte ange något i personalens 

bemötande som hade upplevts som negativt eller haft en negativ påverkan på deras 

välbefinnande. Däremot påpekade vissa informanter att det är viktigt att hänsyn tas till 

patienternas personligheter och känslouttryck för att patienten ska bemötas på bästa sätt.  

Således upplevde samtliga informanter som genomgått höft- eller knäoperation under regional 

anestesi att de fått ett gott bemötande och eller blivit väl omhändertagna av 

operationspersonalen. Då studien är begränsad i sitt omfång och då det är ett outforskat 

område som undersökts behövs ytterligare forskning för att styrka studiens resultat.  

 

Nyckelord: Välbefinnande, bemötande, operation, operationspersonal, perioperativ omsorg 
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BAKGRUND 

 

Inledning  

Inom slutenvården genomgår en stor del av den svenska befolkningen varje år någon form av 

operativt ingrepp på rörelseapparaten. Sedan början på 2000-talet till år 2013 har antalet 

ortopediska patienter, mellan ålder 20-85 år, stadigt stigit från cirka 70 000 till nästan 90 000 

patienter per år (Socialstyrelsen, 2013). Antalet operationer som kan utföras i lokal eller 

regional anestesi ökar. I och med den förväntade ökningen kommer vården av vakna patienter 

på operation således utgöra en allt större del av sjuksköterskans arbete, vilket bland annat 

innebär ett större ansvar i att stötta den vakna patienten (Mitchell, 2008).  

 

Under regional anestesi ingår ett flertal metoder, bland annat epidural- och spinalanestesi, 

som åstadkommer bedövning i en kroppsdel. Gemensamt för all bedövning som sker under 

regional anestesi är att samtliga metoder innebär att patienten kan vara vaken under operation. 

En fördel med denna typ av anestesi är att patienten inte behöver sövas genom full narkos, 

generell anestesi, vilket innebär en mindre ansträngning för kroppens hjärt-kärlsystem (Järhult 

& Offenbartl, 2010).  

 

Enligt Hankela & Kiikkala (1996) har den perioperativa vården som bedrivs av sjuksköterskor 

blivit allt mer detaljerad; den innehåller mycket mer teknologi och verkar ofta vara 

uppgiftsorienterad vilket kan resultera i att patienterna nonchaleras som faktiska människor 

med känslor och upplevelser. Att tillgodose patienternas behov under det perioperativa skedet 

och inkludera patienterna i deras egen vård är särskilt viktigt när kirurgin sker med lokal eller 

regional anestesti. Under detta skede spelar även sjuksköterskans bemötande roll för att 

patienten ska kunna förstå och följa med i vad som händer. (Hankela & Kiikkala, 1996).  

  

En kvalitativ studie med äldre patienter som genomgick höftkirurgi i regional anestesi visade 

att allvarlig smärta och lång väntan ledde till oro, vilket i sin tur påverkade patientens 

välmående. Däremot minskade det oron om patienten kunde känna tillit och förtroende för 

operationspersonalen, även i situationer där behandlingen var svår att förstå (Mauleon, Palo-

Bengtsson & Ekman, 2005). I operationssalen möter patienten flera olika yrkeskategorier, det 

är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Den profession som patienten kanske framför 

allt kommer komma i kontakt med är dock de perioperativa sjuksköterskorna, det vill säga 

anestesisköterskan och operationssköterskan.  
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Det är känt sedan tidigare att det finns ett samband mellan att genomgå en operation och 

känna oro och stress inför det (Haugen, Eide, Olsen, Haukeland, Remme & Wahl, 2008). 

Författarna Rosén, Svensson & Nilsson (2008) menar att den oro och stress som patienter kan 

uppleva inför en operation kan bero på olika saker. Det kan exempelvis handla om rädsla för 

det okända som en operation innebär. Samtidigt kan liknande faktorer såsom främmande 

miljöer, en känsla av kontrollförlust och rädsla för döden ha en påverkan på patienters 

preoperativa välmående (Rosén et al., 2008).  

Å andra sidan påpekar författarna Rosén och medarbetare (2008) att faktorer såsom; om 

patienten kände sig säker och omhändertagen av operationspersonalen, om patienten kände 

sig tillräckligt informerad samt om patienten hade positiva förhoppningar, kunde bidra till att 

öka patientens känsla av välbefinnande. Forskning visar även genom att behandla oro och 

stress är det möjligt att dels reducera antalet postoperativa komplikationer, dels minska 

återhämtningstiden efter operation (Haugen et al., 2008). 

  

En grundpelare inom vård och omsorg är att lindra mänskligt lidande och att bevara och 

skydda liv och hälsa. När en patient måste genomgå anestesi och kirurgi måste denne 

överlämna sig själv i händerna på professionella vårdare och vårdgivarna måste ta över 

ansvaret för personens kropp och liv. I denna situation är det viktigt för patienten att känna sig 

säker i de professionellas händer. För att kunna lita på en annan person, kan det vara 

nödvändigt att ha haft möjlighet att lära känna den personen, i detta fall sjuksköterskan 

(Lindwall, von Post & Bergbom, 2003) Trots att elektiv kirurgi är planerad med ingående 

förberedelser medför kirurgin ändå ofta ett personligt trauma för patienten. Det är en 

utelämnad situation där patienten är helt beroende av operationspersonalens omhändertagande 

(Susleck et al., 2007). För patienten kan situationen innebära ett tillstånd av oro som i sig 

skapar en typ av lidande. 

 

Tidigare studier har visat att kirurgiska ingrepp kan medföra en avsevärd stress och oro för 

patienten, vilket i sin tur kan orsaka lidande. Detta kan bland annat bottna i en rädsla för det 

okända som operationen för med sig, exempelvis att slutresultatet av operationen inte kan 

garanteras. Ytterligare stressmoment som patienten ofta kan uppleva på operationsbordet är 

känslan av att vara totalt övergiven (Ziemer, 1983). En bidragande orsak till att patienten 

känner sig ensam och helt övergiven kan vara att denne upplever sig inte vara sedd av 

personalen. Att inte uppmärksammas och därmed inte bli bekräftad kan också innebära ett 
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djupt lidande för individen. Det är därför viktigt att vårdpersonal i sitt bemötande 

uppmärksammar och verkligen ser den enskilde patienten. På så sätt, genom att en individs 

lidande bekräftas istället för att ignoreras, kan lidandet lindras. Bekräftelsen av lidandet gör 

det även möjligt för individen att utvecklas och lära sig av erfarenheten som lidandet förde 

med sig (Eriksson, 1994).   

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson menar att inom vården är det primära fokuset 

koncentrerat kring en människas lidande och menar att det är lidandet som är det 

huvudsakliga syftet och drivkraften bakom till varför vård bedrivs. I omvårdnadsteorin 

utformad av Eriksson, nämns tre olika dimensioner av lidande. En dimension, vårdlidande, är 

det lidande som uppstår under olika vård- och behandlingssituationer, där individer kan ha 

utsatts för någon form av kränkning. En annan dimension av lidande, enligt Eriksson, är 

livslidande. Det syftar till det lidande som är kopplat till hur individen väljer att leva sitt liv 

samt hur denne upplever sin livssituation. Slutligen är sjukdomar och de sjukdomssituationer 

som de medför, som till exempel oro, orsaken till ett särskilt lidande som kan benämnas 

sjukdomslidande (Eriksson, 1994).  

 

Problemformulering 

Flertalet studier har beskrivit hur den kliniska miljön på operationssalen, teknisk utrustning, 

ljud och synen av instrument påverkar den vakna patientens upplevelse av välbefinnande 

under operation. Däremot finns det få studier som visar hur patienterna upplever 

operationspersonalens bemötande och hur de upplever att bemötandet påverkar deras 

välbefinnande. I en tid som värderar teknisk och medicinsk utveckling finns alltid risken att 

omvårdnadsperspektivet hamnar i skymundan och det mänskliga värdet lätt glöms bort. 

Därför behöver ytterligare fokus och resurser riktas på att studera hur patienterna upplever 

bemötandet från operationspersonalen. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur patienter som opereras under regional anestesi upplever att 

de blir bemötta av personalen på operationssalen, och hur de upplever att det påverkar deras 

välbefinnande.   
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METOD 

 

Design  

Vald design är en intervjustudie med deskriptiv design där metoden är kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ design avser att undersöka ett fenomen i dess naturliga miljö 

och människors uppfattningar, upplevelser och erfarenheter av detta (Billhult & Henricson, 

2012). 

 

Urval  

Patienterna som tillfrågades om att delta i studien genomgick någon form av höft- eller 

knäoperation. Anledningen till att just dessa patienter valdes ut som population att studera var 

ett strategiskt val, då de flesta av dessa operationer utförs under regional anestesi. Då 

intentionen var att intervjua patienter om deras upplevelser av operationspersonalens 

bemötande under operation, så var det en förutsättning att informanterna var vid medvetande 

under operation. Detta för att kunna berätta om det de upplevt. Därför var det ett 

inklusionskriterium att informanterna genomgått en elektiv operation under lokalbedövning 

med antingen spinal eller epidural anestesi. Ytterligare inklusionskriterier var att deltagarna 

skulle vara mellan 18 till 65 års ålder samt att de skulle behärska det svenska språket i tal och 

skrift.  

Exklusionskriterierna innefattade patienter som genomgått operation under generell anestesi, 

det vill säga patienter som ej varit vakna vid operationstillfället, samt patienter med nedsatt 

kognitiv förmåga. Urvalet var därmed ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval. Totalt sju 

deltagare rekryterades från verksamhetsområdet ortopedi på ett sjukhus i Mellansverige. Av 

de sju deltagarna var fyra kvinnor och tre män. Deltagarna var mellan 39 till 70 år gamla och 

medianåldern bland dessa var 59 år.  

 

Datainsamlingsmetod  

Insamling av data skedde under hösten 2015. Datainsamlingen skedde genom att intervjua 

patienter om deras upplevelser och tankar kring hur de blev bemötta av personalen under 

operationen och hur de upplevde att det påverkade deras allmänna välbefinnande.  

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att de, likt de flesta kvalitativa intervjuer, 

följer en viss struktur då de utgår från ett antal öppna frågor. Dessa frågor bildar tillsammans 
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en intervjuguide, vilken fungerar som en mall för att styra upp intervjun och se till att fokus 

riktas mot det väsentliga. 

 

Samtliga intervjuer inleddes med en fråga om informantens ålder och en fråga om tidigare 

operationserfarenheter, detta för att informanten skulle få en chans att komma in i och bli 

bekväm med intervjusituationen.  

 

Tillvägagångssätt  

Innan studien påbörjades hade tillstånd inhämtats från verksamhetschefen på ortopedikliniken 

(se Bilaga 3). Genom operationssamordnaren på kliniken fick författaren hjälp med att 

rekrytera informanterna.  De patienter som ansågs möta urvalskriterierna tillfrågades om 

deltagande i studien genom ett missivbrev, i vilket de bland annat informerades om studiens 

syfte och innehåll (se Bilaga 1).  

 

Missivbrevet erhölls av informanterna antingen direkt på plats vid ortopedmottagningen, där 

de hade sina inskrivningssamtal, eller genom att brevet skickades hem till dem utifrån att de 

passade in på urvalskriterierna. I de fall missivbrevet skickades hem till möjliga deltagare 

följdes brevet upp efter några dagar genom att operationssamordnaren på mottagningen ringde 

upp och frågade om patienten ville delta i studien. De patienter som ville delta i studien gav 

då sitt muntliga samtycke via telefon. När en informant hade rekryterats hörde 

operationsplaneraren av sig till författaren och meddelade detta. Författaren fick då 

information om vad patienten hette i förnamn, vilken typ av operation som han/hon skulle 

genomgå samt när operationen skulle äga rum. Utifrån den information som tillhandahölls 

kunde författaren sedan söka upp informanten på vårdavdelningen.  

 

Totalt sju stycken intervjuer genomfördes. Samtliga intervjuer ägde rum postoperativt, ett till 

två dygn efter att informanten genomgått operationen, på en ortopedavdelning på ett sjukhus i 

Mellansverige. Intervjuerna hölls i ett avskilt rum på avdelningen, där endast informanten och 

författaren var närvarande. Innan intervjun påbörjades informerades informanten återigen om 

studiens syfte, att han/hon skulle vara anonym och att allt insamlat material enbart skulle vara 

tillgängligt för författaren. Dessutom fick informanten information om att deltagandet när som 

helst kunde avbrytas samt att intervjun skulle spelas in och därefter raderas då det inspelade 

materialet transkriberats. Utöver det muntliga samtycket som getts i ett tidigare skede 

lämnade informanterna även ett skriftligt samtycke för att bekräfta att de ville medverka i 
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studien. Intervjuerna varade mellan 7 till 23 minuter och ljudupptagningarna spelades in med 

hjälp av mobiltelefon.  

 

Bearbetning och analys 

Det erhållna datamaterialet som genererades utifrån intervjuerna transkriberades ordagrant 

och skrevs ut i sin helhet av författaren. Även känslomässiga uttryck såsom skratt och 

särskilda gester som betonade något som informanten uttryckte, noterades. Därefter 

påbörjades analysprocessen då texterna analyserades och bearbetades enligt Graneheim och 

Lundmans (2004)  kvalitativa innehållsanalys. För att få en överblick över det insamlade 

materialet läste författaren noggrant igenom texterna flera gånger. Text som besvarade 

studiens syfte markerades med markörpenna varpå meningsbärande enheter kunde identifieras 

och plockas ut. De meningsbärande enheterna kondenserades för att därefter brytas ned till 

koder som sammanfattar det väsentliga innehållet i enheterna (se Tabell 1). Koderna delades i 

sin tur in i sex stycken subkategorier varpå dessa sorterades in under två kategorier, som 

resultatet presenteras utefter (Billhult & Henricson, 2012). Återkommande granskning och 

analys av texterna gjordes under analysprocessen för att säkerställa att materialet tolkats 

utifrån syftet.  

  

 Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Subkategorier  Kategorier 

1# ….”men hade 

dom märkt att jag 

var nervös så 

hade dom nog 

betett sig lite 

annorlunda 

kanske och varit 

ännu mer, fast nu 

var de ju väldigt 

informativa och 

sådär, snälla och 

så, men man 

Om jag varit 

märkbart nervös 

hade personalen 

betett sig lite 

annorlunda och 

kanske varit 

ännu mer 

informativa. 

Bemötande 

utifrån 

patientens 

behov. 

Gott bemötande Patienten i 

fokus 
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märker ju om 

någon är nervös 

då tar man det lite 

på ett annorlunda 

sätt.” 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I Helsingforsdeklarationen stadgas de etiska principer som bör beaktas när det gäller 

medicinsk forskning som involverar människor, vilket inkluderar forskning på identifierbar 

mänskligt material och data. En av huvudprinciperna som nämns i Helsingforsdeklarationen 

är att medicinsk forskning lyder under en etisk standard som förespråkar och försäkrar respekt 

för alla människor och skyddar deras hälsa och rättigheter (WMA, 2013). I och med att 

studien var en kandidatuppsats utan avsikt för allmän publikation behövde den inte genomgå 

en granskning av en etisk kommitté. Däremot gjordes vissa etiska överväganden i samband 

med urvalet av deltagare, exempelvis bestämdes det att barn och personer med nedsatt 

kognitiv förmåga skulle uteslutas.  

Efter att intervjuerna genomförts överfördes mobilinspelningarna till författarens dator. Där 

förvarades ljudupptagningarna såväl som det transkriberade materialet säkert tack vare att 

datorns innehåll endast var tillgänglig författaren via inloggning.  

 

RESULTAT 

En kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna resulterade i två huvudkategorier och sex 

subkategorier.  

Tabell 2. Kategorier och subkategorier identifierade vid analys av intervjumaterial. 

Kategori Subkategori 

 

 

Patienten i fokus 

Delaktighet 

Närvaro  

Gott bemötande  

 Välbefinnande  
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 Att bli sedd 

Kommunikation 

Empati 

 

Patienten i fokus 

Samtliga informanter upplevde bemötandet av operationspersonalen som positivt, vilket till 

stora delar berodde på att de kände att personalen arbetade utifrån ett patientcentrerat 

perspektiv. Det som främst bidrog till att informanterna upplevde att de var i fokus var 

känslan av delaktighet samt personalens närvaro och goda bemötande.      

 

Delaktighet 

Flera av informanterna underströk vikten av att personalen gav god och tydlig information för 

att de skulle kunna förebereda sig inför det kommande ingreppet. När olika moment skulle 

utföras under processens gång berättade personalen för patienten vad som skulle göras. 

Patienten fick dels information om hur momentet skulle gå till men förbereddes även på hur 

det kunde kännas och upplevas. Dessutom fick patienten veta ifall han/hon behövde tänka på 

eller själv göra något särskilt för att hjälpa till eller underlätta under ett visst moment. Den 

sammantagna uppfattningen bland informanterna var att den information som delgavs dem 

som patienter medverkade till att de kände sig delaktiga och därmed även engagerade i sin 

vård.  

 

”Jag tror den här informationsbiten och kommunikationen är jätteviktig. Den biten, 

informera och liksom ta mig med så att man blir engagerad i sin egen..i sin egen vård.”  

 

En av informanterna konstaterade att operationspersonalen gav god information 

förutsättningslöst. Den informanten hade några månader tidigare genomgått en liknande 

operation, men fick ändå en lika ingående information om den förestående operationen som 

om hen saknade förkunskaper. Informanten uppskattade att hennes tidigare kunskaper och 

erfarenheter inte begränsade hennes möjligheter att bli inkluderad, då hon ville bli fullt 

delaktig även denna gång. 

 

”Just att dem förklarade, informationen. Dem förklarade vad som kommer att hända och vad 

som görs. Ehmm, och på samma sätt är att om dem sen visste att jag opererat samma sak för 
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en 8-9 månader sedan, så utgick dem inte ifrån ”då vet du ju det här”. Utan jag fick 

informationen: ”nu får du nålen här, och nu sprayar vi här och nu gör vi det ena och det 

andra.” och det kändes ju tryggt. För jag ville ju också veta vad som händer. Så det var 

viktigt – informationen.” 

 

Närvaro/tillgänglighet 

Den allmänna uppfattning bland informanterna var att operationspersonalen som helhet gav 

ett gott intryck i sitt bemötande. Samtidigt kände många informanter att 

anestesisjuksköterskan svarade för ett gott omhändertagande då hen befann sig nära och höll 

uppsikt över patienten. De flesta informanterna angav dessutom att anestesisjuksköterskan var 

den yrkeskategori som de främst hade kontakt med under operation.  

 

”Det var han som jag hade mest kontakt med. Han fanns liksom hela tiden nära.” 

 

Vissa informanter delade även uppfattningen att anestesisjuksköterskan i sitt bemötande var 

både kunnig och skicklig när hen utförde diverse patientnära uppgifter, såsom att sätta infarter 

eller ta blodprov.  

 

”Jag blev väldigt väl omhändertagen, narkossjuksköterskan det var han som stod vid mitt 

huvud hela tiden och kollade monitorer och gav mig antibiotika och sånt och tog 

blodprover… han förklara mycket.” 

 

Anestesisjuksköterskan upplevdes av flera informanter som en fast punkt, någon som hela 

tiden var närvarande. Någon som patienten kunde förlita sig på och vända sig till om han/hon 

kände sig orolig. Vissa informanter upplevde även att anestesisjuksköterskan fungerande som 

en länk mellan patienterna och övrig operationspersonal, vilket förstärkte känslan av att vara i 

goda händer. Då anestesisjuksköterskan var informanternas huvudsakliga kontakt upplevde 

flera informanter att det därför kändes naturligt att de riktade sina frågor till hen då de ville ta 

reda på något.  

 

 

 

Gott bemötande  
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En övergripande upplevelse bland informanterna var att de på ett eller annat sätt hade upplevt 

att operationspersonalen arbetat utifrån patienten i fokus. Informanter lade märke till att 

personalen anpassade sig i sitt bemötande utifrån hur de bedömde patientens behov. Det 

innebar bland annat att den information som gavs kunde varieras och anpassades utifrån 

patienten som operationspersonalen hade framför sig.   

 

”Jag blev väldigt väl omhändertagen… dom förklarade ju hur allt skulle kännas och sådär 

`nu kommer det bli jättekallt` när dom tvättade av och sådär… Dom förklarade allting så man 

förstod.” 

 

Flera informanter upplevde att operationspersonalen var anpassningsbara i sitt bemötande 

beroende på vem som låg på operationsbordet. De menade på att utifrån de egenskaper och 

känslouttryck som en patient uppvisade kunde personalen genom en snabb bedömning 

anpassa sitt beteende efter det. På så sätt upplevde flera informanter att personalen var 

tillmötesgående i sitt bemötande och uttryckte att det bidrog till att de kände sig väl 

omhändertagna och att bemötandet av operationspersonalen därför upplevdes som positivt. 

 

…”men hade dom märkt att jag var nervös så hade dom nog betett sig lite annorlunda kanske 

och varit ännu mer, fast nu var dem ju väldigt informativa och sådär snälla och så, men man 

märker ju om någon är nervös då tar man det lite på ett annorlunda sätt.” 

 

Några informanter uppgav att det bemötande de fått från personalen på operation gjorde att de 

kände sig trygga och lugna. Samtidigt betonande andra informanter vikten av att personalens 

bemötande bottnade i ett genuint intresse för patienten och sitt jobb.   

 

 ”Det är bemötandet från personalen som bidrar till ett gott välbefinnande...att dom är...att 

man känner att dem är genuina och så… att det inte är någon som är falsk eller stressad, arg 

utan att dom verkar tycka om sitt jobb..och det märktes jättetydligt.”  

 

Att bli sedd  

Samtliga informanter upplevde att operationspersonalens bemötande hade en positiv påverkan 

på deras välbefinnande. Resultatet visade att det som dock hade störst inflytande på patientens 

välbefinnande var känslan av att känna sig sedd som en människa av operationspersonalen. 

En annan viktig faktor som spelade in var hur kommunikation runt omkring patienten 
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uppfattades. Personalens förmåga att vara inkännande och visa empati var ytterligare en faktor  

som ansågs kunna bidra till patientens välmående.  

 

Välbefinnande  

För informanterna var det viktigt att de kände att operationspersonalen inte bara betraktade de 

som patienter, eller som objekt, som skulle avhandlas på löpande band enligt en viss logistik. 

Genom att informanterna fick information, som i vissa fall även anpassades utifrån behov, 

upplevde informanterna att personalen såg dem som individer.  

 

”Men just det här att man informerar inte bara och återgår till sitt och att jag sen bara är 

som ett `paket` som dem ska göra något åt, utan de verkligen berättade vad som skulle hända. 

Det kändes bra.”  

 

Informanterna upplevde att de uppmärksammades när personalen hälsade på dem och 

presenterade sig själva. Att operationspersonalen välkomnade dem med ett personligt tilltal 

och var trevliga och snälla på ett sätt som fick dem att känna sig väl omhändertagna, bidrog 

ytterligare till känslan av att vara sedd.  

 

” …så man kände sig väldigt speciell och utvald, så det kändes skönt att man blev sedd också, 

så det var det som gjorde att jag höll mig så lugn också, så det var jättebra.”  

 

Utöver att upplevelsen av att bli sedd gav en viss bekräftelse ledde det till att flera informanter 

kände sig lugna och trygga. Informanterna framhöll det som en av de viktigaste bidragande 

faktorerna till att känna ett gott välbefinnande under operation.  

 

”Det är mycket det här att bli sedd.”  

 

Kommunikation  

Informanterna angav också att kommunikationen kunde ha en betydelsefull roll när det gäller 

hur patienten upplever sitt välmående. Hur kommunikation fungerar i operationssalen, både 

den kommunikation som uppstår mellan patient och vårdpersonal samt den interprofessionella 

kommunikationen, det vill säga kommunikation kollegor emellan, kan upplevas på olika sätt 

hos olika människor. Även om inga informanter själva angav att de på något sätt påverkats 
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negativt av kommunikationen i operationssalen, så påpekade flera deltagare att andra hade 

kunnat uppleva det på ett annat sätt.     

…”men visst, man kan höra någon säga att: ´ojdå, här fattas det något och har vi tagit in det 

här? Jaha, ska den in?´ Det kan ju vara lite oroväckande. Fast det var, det är ju mycket skämt 

också. Och det kan jag uppfatta kanske, men jag vet inte om alla patienter förstår.”  

 

Vidare betonade informanterna, att då det är personligt hur kommunikationen upplevs är det 

något som operationspersonalen behöver tänka på när de kommunicerar med patienten och 

även med varandra. Vissa informanter upplevde att personalens kommunikation inte alltid var 

så allvarlig och formell, bland annat beskrev en informant en anestesisjuksköterska som rolig 

och lättsam. Något som informanten dock påpekade kanske inte passar sig i alla sammanhang.   

 

”Jag uppskattade honom, men det kan ju vara personligt det där.”  

 

För vissa informanter kunde operationspersonalens kollegiala jargong och allmänna småprat 

upplevas som lugnande och betryggande för att det förmedlade en känsla av att de var säkra i 

sina yrkesroller och visste vad de höll på med.  

 

…”dom pratade ju med varandra som om ah, jobbarkompisar, medan han stod där och 

jobba, så (skratt) det kändes ju tryggt! Då vet han vad han gör liksom! (skratt)”  

 

Å andra sidan uppgav andra informanter att de upplevde att alltför mycket fackspråk och 

kommunikation mellan operationspersonalen kunde ha en negativ inverkan på deras 

välbefinnande.  

 

 …”han narkosläkaren pratade väldigt mycket så att det blev jobbigt att lyssna på alla, för 

han skulle…han gav så mycket exempel och ville...ville berätta så mycket om just proteser och 

sånt så jag vart trött i huvudet där ett tag.” 

 

Empati  

Alla informanter kunde ge exempel på hur operationspersonalen på olika sätt uttryckte empati 

i sitt bemötande med patienten, vilket enligt informanterna i sin tur bidrog till ett ökat 

välbefinnande. Informanterna beskrev bland annat att personalen var snälla, tillmötesgående 
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och uppvisade ett intresse för patientens mående. Dessutom kände informanterna att 

personalen var lyhörd och inkännande, och menade på att de hade en stark förmåga att ta till 

sig hur patienterna mådde och anpassade då sitt bemötande utifrån det. Det sammantagna 

intrycket bland informanterna var därför att operationspersonalens bemötande ledde till 

upplevelsen av ett gott och empatisk omhändertagande.  

”Eh, det var en väldigt trevlig narkossköterska som tog hand om mig. Det var en 

undersköterska med, så det var väldigt bra omhändertagande där kan jag säga. Men eh, jag 

var nervös så det behövdes ju”  

 

Enligt informanterna var mer konkreta exempel på hur operationspersonalen, framför allt 

anestesisjuksköterskan, förmedlade empati att de dels höll en god verbal kontakt genom att 

ställa frågor och dels såg till att titta till patienterna och hålla ett vakande öga över dem.  

 

 ”Narkossköterskan tittade på mig menande såsom ”hur är det nu då?” och hade bra 

ögonkontakt... alla presenterade sig vid namn när de kom.”  

 

DISKUSSION 

Resultatet av studien visar att informanterna hade upplevt ett gott bemötande och/eller 

omhändertagande av operationspersonalen. Det som främst gjorde att bemötandet uppfattades 

som gott var att informanterna upplevde att personalen satte patienten i fokus. Faktor som 

bidrog till upplevelsen av att befinna sig i fokus var huruvida patienten kände sig delaktig, 

personalens närvaro samt om patienterna upplevde ett gott bemötande. Informanterna kunde 

peka ut flera saker ur personalens bemötande som bidrog positivt till deras välbefinnande. 

Den övergripande faktorn handlade om känslan av att känna sig sedd. Informanterna angav att 

det som bidrog till att de kände sig sedda var personalens förmåga att se till deras 

välbefinnande, att kommunikationen anpassades utifrån deras behov samt att personalen 

visade empati. Däremot kunde informanterna inte själva ge exempel på bemötande som hade 

haft negativ inverkan.   

  

 

 

 

 



14 
 

Resultatdiskussion  

Patienten i fokus 

Alla informanter var överens om att operationspersonalen genom sitt bemötande på olika sätt 

visade att det var patienten som var i centrum. Även om dagens kirurgiska vård har utvecklats 

och är mer teknologisk än tidigare, så lyckades personalen, enligt informanterna, att 

kombinera en hög professionell kompetens med en god förmåga att anpassa vården efter 

patienten och dennes behov. Informanternas erfarenheter av perioperativ vård skiljer sig 

därmed i detta avseende från det Hankela och Kiikkala (1996) beskriver i sin studie. Där 

lyfter de fram risken att den teknologiska utvecklingen kan leda till att patienterna hamnar i 

skymundan och att deras mänskliga värde förminskas.  

Delaktighet  

Däremot visar resultaten på att informanterna värderade delaktighet i sin egen vård högt, 

vilket går i linje med det Hankela & Kiikkala (1996) lyfter fram om att det är särskilt viktigt 

att inkludera patienterna i deras vård när kirurgi sker under regional anestesi. Likaså delar 

informanterna uppfattningen att sjuksköterskans bemötande är betydelsefullt för patientens 

möjligheter att ta del av och förstå operationsförloppet. I och med att patienterna är vid 

medvetande under regional anestesi, är det författarens åsikt att det blir än viktigare hur 

operationspersonalen bemöter denna patientkategori. Personalen behöver ta hänsyn till att 

dessa patienter har andra behov eller till och med ett utökat behov av god information och 

delaktighet för att dels kunna förbereda sig inför och dels bearbeta de sinnesintryck som den 

förestående operationen kommer att medföra.  

 

Närvaro 

Vissa informanter angav att de kände oro inför sina operationer, men gav exempel på hur 

personalens bemötande under operation kunde ha en lugnande effekt. En informant beskrev 

bland annat hur anestesisjuksköterskans bemötande, att hen höll uppsikt över och frågade 

informanten hur denne mådde, samt gav information om vad som skulle hända under 

operationen, hjälpte till att lindra informantens oro. Detta exemplifierar hur personalens 

närvaro och beteende kan medverka till att patienten upplever samspelet och bemötande av 

operationspersonalen som positivt.  
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Gott bemötande  

En informant ger exempel på hur den upplevde ett gott bemötande av operationspersonalen 

genom att lyfta fram att personalens kollegiala samtal runt operationsbordet gav en känsla av 

trygghet då informanten upplevde detta som ett tecken på att personalen hade god kontroll 

över situationen. Utifrån detta tolkar författaren att den kontakt som etablerades mellan 

informant och operationspersonal bidrog till att informanten kände tillit och förtroende för 

operationspersonalen och dess kompetens.  

 

Resultatet stämmer således överens med det som Mauleon et al.(2005) kommer fram till i sin 

studie där de påvisade att en patients oro kunde minskas om denne kände tillit och förtroende 

för operationspersonalen. Då en operation många gånger kan upplevas som en utelämnande 

situation som patienten saknar kontroll över (Lindwall et al., 2003) är det därför viktigt att 

patienten känner sig säker i de professionellas händer. Detta bekräftas av informanterna som 

uttryckte att de kände sig trygga i personalens omhändertagande och därmed styrker resultatet 

de slutsatser som Lindwall och medarbetare kom fram till.   

  

 Att bli sedd 

Välbefinnande  

I enlighet med tidigare forskning (Rosén et al., 2008) visar resultatet att informanterna 

upplevde att faktorer såsom att de kände sig väl omhändertagna, trygga på operationsbordet 

samt att de fick god information, bidrog till ett gott välbefinnande.   

 

Kommunikation  

Informanterna är mycket tydliga med att kommunikationen mellan vårdpersonalen och 

patienten är viktig för att patienten ska känna sig sedd. Kommunikationen består av olika 

delar, både något så enkelt som att personalen presenterar sig med namn för patienten, såväl 

som att anestesisjuksköterskan under operationen på ett enkelt och tydligt sätt förklarar även 

komplicerade delar av ett ingrepp.  

 

Flera informanter tog upp hur de upplevde kommunikationen med anestesisjuksköterskan. En 

informant uppgav att hen uppskattade att anestesisjuksköterskan var generös med information 

och pratade ganska mycket under operationen. Den informanten gjorde reflektionen att även 

om detta passade dennes egna preferenser så framhölls ändå åsikten att det kanske inte passar 
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alla. Samtidigt uttryckte en annan informant att anestesisjuksjuksköterskan varit för pratsam. 

Detta visar att ett och samma bemötande kan upplevas på olika sätt av olika personer, vilket 

belyser vikten av att personalen är lyhörd och inkännande mot patienten och ser till att 

anpassa sin kommunikation utifrån varje enskild patients behov.  

 

Enligt Eriksson (1994) kan känslan av att inte bli sedd orsaka ett oerhört djupt lidande hos 

individen. Ett lidande som dels kan undvikas genom att kommunikationen anpassas så att 

patienten känner delaktighet och upplever ett gott bemötande. Faktorer som författaren anser 

tillsammans bidrar till att patienten känner sig sedd av personalen, vilket stärker dennes 

välbefinnande.   

 

Empati  

Med tanke på att det oftast är anestesisjuksköterskan som har den huvudsakliga kontakten 

med patienten är det därför föga förvånande att informanterna angav att det var hen som 

främst uttryckte empati. Det kan, enligt författaren, förefalla naturligt att den empatiska rollen 

hamnar på anestesisjuksköterskan då hen arbetar med övervakningen av patientens tillstånd. 

Däremot är det inte en självklarhet att alla i denna yrkesroll kan uppvisa en empatisk förmåga. 

Det är författarens mening att empatin, utöver att i sig bidra till ett gott välbefinnande, även 

tillför ett mervärde till den kommunikation som förekommer mellan patient och 

operationspersonal. Det är därför författarens slutsats att det är viktigt att hela bemötandet 

genomsyras av en empatisk dimension för att optimera patientens välbefinnande.  

 

Metoddiskussion  

Denna studie har utformats som en kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Den kvalitativa 

metoden är ett flexibelt upplägg då den möjliggör för forskaren att ställa frågorna ur 

intervjuguiden i valfri ordning utifrån hur intervjun utvecklas (Danielson, 2012). Tack vare att 

en kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor användes fanns möjligheten att 

ställa följdfrågor och be informanten förtydliga om det uppstod några oklarheter. På så sätt 

var det möjligt för författaren att leda intervjun och styra frågorna för att få svar som var 

väsentliga till studiens syfte.  En fördel med den kvalitativa metoden är således att forskaren 

kan återkomma och följa upp det informanten sagt för att förtydliga svaret, något som inte 

hade varit möjligt om en kvantitativ ansats med enkäter hade använts.  Ytterligare en fördel av 

att använda sig av semistrukturerade intervjufrågor med öppna frågor är att blir det möjligt för 
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informanterna att ge bredare svar och därmed uttrycka sig mer fritt. Metoden medför även att 

informationen som framkommer blir mer detaljerad och nyansrik (Polit & Beck, 2004).  

 

Att operationen skulle vara elektiv, det vill säga planerad, berodde på logistiska skäl. På sätt 

blev det möjligt att kunna rekrytera deltagare på förhand, då bedövningsform redan hade 

bestämts. Utöver att författaren bestämde urvalskriterierna som skulle gälla för deltagande i 

studien, hade författaren ingen personlig påverkan på urvalet av deltagare, något som kan 

bidra till att höja studiens tillförlitlighet (dependability).  

 

Totalt 19 patienter som uppfyllde urvalskriterierna, tillfrågades via missivbrev om att delta i 

studien. Utav dessa tackade elva patienter ja till deltagande. Av dessa valdes sedan sju 

informanter ut, då de skulle opereras i anslutning till datainsamlingsperioden. Redan efter fem 

intervjuer ansåg författaren att materialet hade uppnått mättnad. Det vill säga att innehållet på 

det informanterna beskrev var återkommande och där ytterligare intervjuer troligen inte skulle 

tillföra något nytt till resultatet. För att säkerställa mättnad så utfördes ytterligare två 

intervjuer, som säkerställde mättnaden.   

 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på vårdavdelningen, där endast informanten 

och författare var närvarande. Noteras bör att rummet där intervjuerna genomfördes inte var 

helt optimalt då det hände att personalen hade ärenden dit in. Däremot anser författaren att 

avbrotten inte hade någon direkt påverkan på resultatet av intervjuerna, då författaren var 

noga med att se till att fånga upp tråden i intervjun igen. För att värna om individens autonomi 

och integritet så informerades varje deltagare innan intervjun påbörjades att deltagandet var 

helt frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas. 

 

Innan studien påbörjades hade författaren uppfattningen att operationspersonalens bemötande 

säkerligen har betydelse för patienter som genomgår regional anestesi. Däremot saknades 

insikt i hur patienter upplever operationspersonalens bemötande. För att besvara syftet med 

studien var det därför av yttersta vikt att formulera öppna frågor, men även följdfrågor för att 

ge deltagarna möjligheten att ge uttömmande svar. Genom att undvika fällan att ställa ledande 

frågor kunde eventuella förutfattade meningar åsidosättas.   

 

Under intervjuns gång, besvarade informanten dels de förutbestämda frågorna som fanns i 

intervjuguiden och dels eventuella följdfrågor som kunde dyka upp om författaren önskade att 
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informanten skulle utveckla något eller bekräfta något som han eller hon sagt. Vid 

tveksamheter kring informantens svar, bad författaren om förtydliganden för att se till att 

informationen uppfattades korrekt och att ingenting missades. Varje intervju avslutades med 

att informanten tillfrågades om denne önskade tillägga något ytterligare. Därför är det 

författarens mening att den information som informanterna har lämnat har återgivits på ett 

riktigt sätt, vilket bidrar till att öka studiens giltighet, credibility (Graneheim & Lundman, 

2004).    

 

Informanterna i studien hade antingen genomgått en höft- eller knäoperation under regional 

anestesi, på ett sjukhus i Mellansverige. Ålderspannet stäckte sig mellan 39 - 72 år, där 

medianåldern hamnade på 59 år. Av dessa sju informanter var det en relativt jämn fördelning 

mellan män (tre) och kvinnor (fyra). I och med den jämna könsfördelningen och den stora 

variationen i ålder upplever författaren att informanterna därmed utgör en relativt heterogen 

grupp. Det faktum att informanterna utgör en heterogen grupp samtidigt som deras 

upplevelser av operationspersonalens bemötande och hur det påverkade deras välbefinnande 

var samstämmiga, gör resultatet intressant. Det är därför författarens åsikt att resultatet är 

överförbart (transferability) på en större population som har genomgått samma typ av 

operation och anestesi.  

 

Slutsats 

Samtliga informanter som genomgått höft- eller knäoperation under regional anestesi 

upplevde att de fått ett gott bemötande och eller blivit väl omhändertagna av 

operationspersonalen. Exempel på bemötande som hade bidragit till patienters välbefinnande 

var att personalen uppmärksammade patienten och inkluderade denne i sin egen vård. Genom 

enkla medel såsom att personalen presenterade sig för patienten och gav god och tydlig 

information upplevde patienten en delaktighet, vilket i ett större perspektiv innebar en känsla 

av att känna sig sedd.   

 

Eftersom en operation, i olika avseenden, ofta innebär en påfrestande situation för patienten 

och särskilt för denna patientkategori som är vaken under ingreppet, är operationspersonalens 

bemötande därför ett centralt inslag i omvårdnaden. Därför är det viktigt att 

operationspersonalen är medveten om bemötandets betydelse för patienten. Utifrån resultaten 

från denna studie tycks det inte kräva några större resurser för att patienten ska uppleva ett 

gott bemötande och därmed välbefinnande. Det är därför viktigt att vårdpersonal är medveten 
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om vilken betydelsefull roll de kan ha i att, med små och enkla medel, förstärka patientens 

välmående.  

 

Då få studier har gjorts inom detta område och då denna studie är begränsad i sitt omfång, 

behövs ytterligare forskning inom området. Detta för att få en djupare förståelse för hur 

patienter kan uppleva bemötandet från operationspersonal.  
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Bilaga 1. Missivbrev  

 

 

 

Förfrågan angående studie 

Till Dig som ska genomgå en elektiv ortopedisk operation i lokalbedövning.  

Vi är två sjuksköterskestudenter som går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet på 

Uppsala universitet och skall skriva vårt kandidatarbete. Vi vill fråga Dig om Du vill vara 

med i en studie som rör din kommande operation? Syftet med studien är att undersöka om 

personalens bemötande på operationsavdelningen påverkar patientens upplevelse av 

välbefinnande. Vi kommer då att träffa Dig och intervjua Dig efter din operation, innan 

hemgång. Ditt deltagande är frivilligt och kommer inte att påverka din kommande vård. Du 

kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Intervjun kommer att spelas in, 

inspelningen kommer endast att vara tillgänglig för oss under studiens genomförande, 

materialet kommer att förvaras inlåst och förstöras efter det att studien är klar. Ditt namn 

kommer inte att användas i studien. Om Du väljer att delta, var god fyll i formuläret för 

samtycke till studiedeltagandet och skriv ner dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till Dig. 

Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss. 

 

Nadja Segerström Ronja Rydén  

Mailadress: nadja_segerstrom@hotmail.com       ronja.ryden@hotmail.com 

Telefonnr: 073- 096 86 22         073-050 36 39 

 

 

 

mailto:nadja_segerstrom@hotmail.com
mailto:ronja.ryden@hotmail.com
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Samtycke till att delta i studien där vi undersöker om personalens bemötande påverkar 

patientens upplevelse av välbefinnande. 

 

Datum & Ort:  

 

 

Signatur: 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

Telefonnummer:                   Mailadress: (ej obligatoriskt) 

 

 

 

Tag gärna med dig detta papper till sjukhuset så tar vi det i samband med intervjun. 
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 

Frågor  

 

1. Hur gammal är du?  

2. Har du opererats någon gång tidigare?  

a. När och för vad?  

b. Vilken typ av bedövning hade du då? Lokal eller generell anestesi? 

c. Hur tror du att din/dina tidigare operationserfarenheter påverkade dina känslor 

inför denna operation?  

3. Beskriv hur du kände det inför denna operation? 

4. Beskriv hur du kände dig från tiden du kom in på operationsavdelningen till att 

operationen var över?  

5. Beskriv hur du upplevde att personalen bemötte dig? 

a. Kan du ge ett exempel på något i personalens agerande som gjorde att du kände 

dig komfortabel/välmående?  

b. Om du kunde ändrat på något i bemötandet från personalen på operationssalen, 

vad skulle det vara? 

c. Var det någon i personalen som utmärkte sig i sitt bemötande gentemot dig? Minns 

du vad den personen hade för profession?  

6. Vilka råd skulle du vilja ge personalen för att bäst bemöta patienten?   

7. Vilka faktorer tror du bidrar till ett gott välbefinnande hos patienter? 

8. Kan du ge ett exempel på något som du tror patienten kan göra själv för att öka sitt 

välbefinnande inför operation?  

9. Hur tror du att din upplevelse av välbefinnande har påverkats/skulle påverkats av att 

ha en anhörig som varit delaktig? 
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