
 
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Specialistsköterskeprogrammet, operationssjukvård 

Den vårdande relationen 
En litteraturstudie om den perioperativa processen ur en  

operationssjuksköterskas perspektiv 

 

 

Författare Handledare  

Catalina Rådstam Camilla Fröjd 

 

    

 Examinator 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp Clara Aarts 

Inriktning mot operationssjukvård 

År 2015 
  



 
 

Sammanfattning 

 
Bakgrund: I dagens läge finns det kunskapsluckor om hur den perioperativa 

omvårdnadsprocessen uppfattas ur operationssjuksköterskans synvinkel. För att 

operationssjuksköterskan ska kunna ge god vård till patienten utifrån dennes önskningar och 

behov är det viktigt att operationssjuksköterskan får en bra kontakt med patienten. Får 

operationssjuksköterskan dela patientens värld d.v.s. om patienten både vill och är förmögen 

till att dela med sig av sina tankar och önskemål, då blir det lättare att ge en personcentrerad 

vård. 

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudien är att undersöka hur operationssjuksköterskan 

uppfattar den vårdande relationen ur ett perioperativt synsätt. 

Metod: Det är en litteraturstudie med elva artiklar som har en kvalitativ ansats och en artikel 

som har en kvantitativ ansats. Föreliggande studien har en kvalitativ ansats då fokus är att 

beskriva och tolka operationssjuksköterskans upplevelser av omvårdnadsprocessen.  

Resultat: Generellt sett hade operationssjuksköterskorna en positiv inställning till den 

perioperativa processen. Operationssjuksköterskorna upplevde att den perioperativa processen  

bidrog till ökad kontinuitet och ökad trygghet hos patienterna men framförallt också hos dem 

själva. Operationssjuksköterskorna utvecklades i sin yrkesroll men också som individer. De 

kände att deras arbete var meningsfullt och att det fanns en vårdande relation mellan patienten 

och operationssjuksköterskan.  

Slutsats: Föreliggande studie lyfter fram att arbetet för operationssjuksköterskor skulle bli 

effektivare, säkrare vård, få mer kontinuitet och gynna både sjuksköterskorna och patienterna 

om den perioperativa processen användes i större utsträckning. Det skulle bli lättare att uppnå 

välmående och god omvårdnad i slutändan.   

 

 

 

Nyckelord: Avancerad omvårdnad, beroende och operationssjukvård.  
  



 
 

ABSTRACT 

 
Background: At present, there are gaps in the knowledge of how the perioperative process is 

seen from the point of view of the operating room nurse. When it comes to the operating 

theater nurse to provide quality care to the patient, it is important that the operating theater 

nurse gets a good contact with the patient. The operating room nurse has to share the patients’ 

world. Then, it will be easier to give a patient-centered care. 

Aim: The purpose of this study is to investigate how the operating theater nurse experienced 

the perioperative process from her/his point of view. 

Method: This study is a literature review of eleven articles that have a qualitative approach 

and one article which has a quantitative approach. This study has a more qualitative approach. 

Its focus is describing and interpreting the surgery nurses’ experience of the perioperative 

process. 

Result: The surgical nurses had, to a large extent, a favorable attitude to the perioperative 

process. Surgical nurses felt that the perioperative process contributed to increased continuity 

and increased safety for patients, but above all for themselves. Surgical nurses developed 

professionally, but also as individuals, they felt that their work was meaningful and that there 

was a caring relationship between the patient and the surgical nurse. 

Conclusion: This paper emphasizes that if the perioperative process would be used on a 

larger scale, the work for operative nurses would be more efficient, provide a more secure 

care, give more continuity and be very favourable to nurses as well as patients. 

The result for the patients would be a good care and well-being. 
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BAKGRUND 

Utvecklingen av operationssjukvården skiljer sig från vad som skett på andra områden inom 

sjuksköterskeyrket. Redan år 1889, vid Johns Hopkins universitetet ansågs det att den 

omvårdnad som operationssjuksköterskan utförde vara ett specialiserat område inom 

omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden på operationssalen har varit och är fortfarande 

sammankopplad med den tekniska utvecklingen. Detta har medfört att 

operationssjuksköterskan mött motstånd både utifrån och inom sjuksköterskeyrket. Man har 

ansett att det operationssjuksköterskorna gör handlar mer om tekniska saker än om 

omvårdnad (Bull & FitzGerald, 2012). 

 

Förhållandet mellan patienten och sjuksköterskan är en av de viktigaste relationer som finns i 

operationssalen. Relationens syfte är främst att trygga patientens säkerhet under tiden 

patienten är på operationssalen (Bull & FitzGerald, 2012). 

 

Det finns åtskilligt med forskning kring den vårdande relationen. Däremot är det ont om 

empiriska studier som är gjorda på sjukhus och där det handlar om patienternas och 

sjuksköterskornas upplevelser av själva fenomenet den vårdande relationen. Den vårdande 

relationen underlättar en god läkningsprocess eftersom den tillgodoser det genuina och 

verkliga behovet hos patienten. Den vårdande relationen beskrivs som att vara bunden till tid 

och rum, där sjuksköterskan lovar patienterna vård utifrån deras behov. Vården ska formas 

utifrån den unika människan, som en helhet av kropp, själ och ande (Berg & Danielson, 

2007).    

 

Perioperativ omvårdnad 

Operationssjuksköterskornas arbete handlar till stor del om den perioperativa omvårdnaden 

som utför i en komplex och högteknologisk vårdmiljö. Patienten ska erbjudas trygghet och 

välbefinnande vid sin operation. Perioperativ omvårdnad följer omvårdnadsprocessen under 

den perioperativa perioden som indelas i tre faser: pre-, intra- och postoperativt.  

Preoperativt är tiden före kirurgiska behandlingen, dvs. operationen eller undersökningen. 

Intraoperativt är tiden då operationen genomförs dvs. från att patienten kommer in i 

operationsrummet tills dess operation är avslutad och patienten transporterats till platsen för 

postoperativ vård.  
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Postoperativt är tiden efter operationen då patienten vårdas på en dagkirurgisk avdelning, en 

vårdavdelning, en uppvakningsavdelning eller en intensivvårdsavdelning.  

I varje fas genomför operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan 

omvårdnadshandlingar med utgångspunkt i sina respektive kompetensområden. Övergripande 

mål för den perioperativa omvårdnaden är individualiserad och professionell omvårdnad till 

alla patienter i samband med en kirurgisk undersökning, behandling eller operation (Dåvøy, 

Eide & Hansen, 2012).   

 

Perioperativa dialogen 

Den perioperativa dialogen är en anestesi - eller operationssjuksköterskas pre-, intra - och 

postoperativa dialog med sin patient i samband med en operation. Tanken med den 

perioperativa modellen är att skapa kontinuitet och att det blir en sammanhängande helhet för 

operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och patienter. Avsikten är att lindra lidande, 

skydda patientensvärdighet och skapa välbefinnande. Den perioperativa dialogen ska också 

underlätta för anestesi- och operationssjuksköterskors vårdarbete. Det kan hjälpa dem att 

planera och organisera det perioperativa vårdarbetet (Von Post, Frid, Kelvered & Madsen-

Rihlert, 2005).  
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Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees har en teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden. Enligt Kirkevold 

(2000) menar Travelbee  att om någon vill förstå vad omvårdnad är och bör vara, måste 

personenen förstå vad som sker mellan patienten och sjuksköterskan. Travelbee menar att 

omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern 

hjälper en individ, en familj eller samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av 

sjukdom och lidande.  Travelbees människosyn innebär att människan är unik och att hon är 

den enda i sitt slag som lever och någonsin kommer att leva. Vidare anser hon att alla 

människor någon gång kommer i kontakt med lidande, smärta och sjukdom. Travelbee 

framhåller att människor är olika och således upplever lidande olika. Ofta försöker personen 

finna en mening i det som sker vilket ger en möjlighet till personlig utveckling. Travelbees 

har ingen definition om vad hälsa är förutom att den subjektiva upplevelsen av hälsa är viktig 

i omvårdnadssammanhang. Travelbees menar att hälsa definieras utifrån personens fysiska, 

känslomässiga och andliga tillstånd. När patienten och sjuksköterskan delar varandras tankar, 

känslor och attityder blir det meningsfullt och betydelsefullt för dem båda. Travelbee menar 

att kommunikationen är sjuksköterskans viktigaste redskap på så vis att kommunikationen är 

en ömsesidig process där man delar eller förmedlar tankar och känslor. Skulle det uppstå 

störningar i kommunikationen kan det bero på sjuksköterskans bristande förmåga att se 

patienten som en individ. Sjuksköterskan kan även använda sig av något som Travelbees 

kallar ”terapeutiskt användande av sig själv”. Ett terapeutiskt användande av sig själv innebär 

ett medvetet bruk av sin egen personlighet och kunskap för att medverka till en förändring hos 

den sjuka individen. Det här innebär att sjuksköterskan medvetet försöker etablera ett band till 

patienten och strukturera omvårdnadssituationerna så att de möter patientens behov och 

hjälper hen att acceptera de mänskliga villkoren, inklusive sjukdom och lidanden. För att 

sjuksköterskan ska kunna använda sig av terapeutiskt användande av sig själv måste 

sjuksköterskan ha självinsikt, förståelse av dynamiken i människors handlingar, engagemang 

samt förmåga att tolka egna och andras handlingar och ingripa på ett effektivt sätt. För att 

klara av det krävs det att individen besitter en fundamental förståelse av människors villkor, 

egna värderingar osv. (Kirkevold, 2000). Genom att operationssjuksköterskorna är medveten 

om sin egen kunskap och vill förstå patienten som en unik individ ökar chanserna till att skapa 

en vårdande relation och ge en person centrerad vård. Den här uppsatsen belyser detta 

område.  
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Betydelsen av ordet patient 

Ordet patient används inom vårdvetenskapen för att belysa den individ som vårdas. Termen 

patient har under årens gång skiftat eller fått ett annat namn såsom klient, kund, konvalescent, 

vårdtagare etc. men grunden har alltid varit densamma. På latin betyder ordet patient ”den 

som lider”. Patienten befinner sig i en viss kontext beroende på vilken etikett man sätter på 

personen som får eller söker vård. Hur relationen mellan vårdtagare och vårdgivare utvecklas 

och formas beror på hur de båda ser på ordet patientbegrepp. I denna litteraturstudie kommer 

ordet patient att riktas till begreppet vårdtagare dvs. den individ som får vård t.ex. på ett 

sjukhus (Wiklund Gustin & Bergbom 2012).  

 

Betydelsen av ordet sjuksköterska 

Ordet sjuksköterska kan gälla för både manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Ordet 

sjuksköterska förknippas med utbildning vilket innebär att personen har genomgått en 

sjuksköterskeutbildning som är godkänd av staten. Termen sjuksköterska har under årens 

gång bytts ut och skiftat, precis som med termen patient. I denna litteraturstudie är fokus och 

inriktning på sjuksköterskan som vårdare. Vårdaren ska ta hand om, vakta och se till 

patientens värdighet när individen inte är förmögen att göra det själv (Wiklund et al., 2012).  

 

Den vårdande relationen  

Slår man upp ordet vård i nationalencyklopedin får man en förklaring om att begreppet 

inbegriper omhändertagande, skötsel och bevarande på individnivå men också på familjenivå. 

Ordet vård är ett närstående begrepp med ordet omsorg. I sjukvården används båda begreppen 

på olika sätt. Vård kan ses i en större helhet som vårdsektorn men också på individnivå, när en 

patient får vård. När en patient får vård säger man på fackspråk att patienten får omvårdnad 

(Nationalencyklopedin, 2015). Omsorg anses i litteraturen som det centrala i omvårdnaden. 

Det är dock viktigt att begreppet omsorg sätts in i sitt sammanhang när man vill spegla de 

förändringar som skett i hur omvårdnad praktiseras av sjuksköterskor och uppfattas av 

patienter liksom den aktuella utvecklingen på detta område (Papastavrou, Efstathiou & 

Charalambous, 2011). 

 

Studeras ordet relation kan betydelsedimensioner innebära förpliktelse, förhållande, 

berättelse, återförande eller beröring. Sätts ordet relation in i en vårdkontext kan ordet tolkas 

än mer varierande, en individ kan t.ex. tolka förhållande som yttre villkor eller inre 



5 
 

inställning. I det här sammanhanget kan det även röra sig om något betydelsefullt, 

förpliktelse, löfte eller att inte överge. Trots att ordet relation är oförändrat kan innebörden 

och tolkningen av ordet bli annorlunda beroende på vilken kontext den vårdsökande och 

vårdgivaren befinner sig i. Det är också viktigt att veta vilka det är som är huvudpersoner i en 

vårdande relation, är det t.ex. patienten och sjuksköterskan? Beroende på vad det är för 

vårdsituation samt hur de olika parterna ser på de olika begreppens innebörd påverkas 

dynamiken och utformningen av relationen mellan vårdtagaren och vårdgivaren (Wiklund et 

al. 2012).  

 

När en individ söker vård vill personen få ett bra bemötande genom de olika vårdinstanserna, 

oavsett om det rör sig om små eller stora bekymmer. Får patienten hjälp med att lindra sitt 

lidande ses det som en vårdande relation. Det finns bra och dåliga vårdrelationer men även en 

dålig vårdrelation kan utvecklas till en bra vårdrelation om patienten är aktiv. Det ska 

emellertid poängteras att vårdgivaren har ett större ansvar än patienten trots att patienten kan 

vara aktiv. Relationen mellan vårdtagare och vårdgivare är inte jämställd då parterna inte kan 

byta plats med varandra. Operationssjuksköterskan har en vårdutbildning där omvårdnaden är 

kärnan i utbildningens inriktning (Kasén, 2002). 

 

En vårdande relation inkluderar kropp, själ och ande. Kan vårdgivaren påverka något eller 

flera av dessa områden kan det uppstå en vårdande relation. Om patienten känner sig sedd, 

uppmärksammad, värdefull och delaktig i det som sker uppstår en vårdande relation. Om en 

vårdrelation inte uppstår kan det bero på att vårdtagaren känner sig ensam i sin oro och rädsla. 

Att inte bli sedd som en individ eller inte känna sig sedd alls kan också vara en orsak till att 

den vårdande relationen uteblir (Kasén, 2002).  

 

Operationssjuksköterskans arbete 

Redan på Florence Nightingales tid utfördes enklare operationer. De operationer som utfördes 

var av det enklare slaget men hade stor betydelse för Florence då hon senare kom att 

undervisa blivande sjuksköterskor hur de skulle assistera under operationer. En betydande 

person för den Svenska operationssjukvårdens utveckling var Emmy Rappe. 

Specialistutbildningen till operationssjuksköterska är unika för Sverige på så vis att den ger 

sjuksköterskorna kompetens att arbeta självständigt och med ett eget yrkesansvar. I många 
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andra länder både inom och utanför Europa leder utbildningen till yrket till en mindre 

självständig yrkesfunktion och utan eget yrkesansvar (Lindwall & Von Post, 2008). 

 

Operationssjuksköterskan har många ansvarsområden och det kan t.ex. handla om att 

kommunicera, informera och undervisa patienter och närstående. Vidare ska 

operationssjuksköterskan kunna arbeta med flera professioner och medarbetare samtidigt. 

Sjuksköterskan är ”spindeln i nätet” men får inte förbise det viktigaste ansvaret och det är att 

tillsammans med operationsteamet ansvara för att bevara patientens värdighet, integritet och 

autonomi. Det här kan operationssjuksköterskan värna om genom att kommunicera med 

patienten och operationsteamets medlemmar, på ett respektfullt och lyhört sätt 

(Riksföreningen för operationssjukvård [RFOP], 2011). 

 

Inne på operationssalen ansvarar operationssjuksköterskan för hur patienten ligger på 

operationsbordet, så att kroppspositionen blir bra utifrån patientens förutsättningar. 

Sjuksköterskan ansvarar även för aseptiken när det gäller patienten och lokalen, aseptiken 

måste uppfylla alla krav som finns så operationen kan genomföras på ett säkert sätt. Vidare 

förbereder sjuksköterskan patientens hud och draperar patienten med sterilt materialet inför 

operationen. Operationssjuksköterskan ansvarar främst för den perioperativa omvårdnaden av 

patienten. Det innebär att operationssjuksköterskan har ansvar för alla instrument, allt material 

och den medicinska apparaturen. Under pågående operation är operationssjuksköterskans 

arbete att instrumentera och assistera den opererande kirurgen. För att göra ett bra jobb krävs 

det att operationssjuksköterskan har goda kunskaper inom anatomi för att kunna se, följa och 

förstå vad som händer under operationen (RFOP, 2011). 

 

Omvårdnadens betydelse 

Omvårdnadsåtgärder som sker i sjukvården beskrivs i processtermer och det beror på att 

omvårdnaden oftast inte består av en enda åtgärd. Omvårdnaden består oftast av flera åtgärder 

och det ses som en intervention (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). Den perioperativa 

operationssjuksköterskan ska sträva efter att göra gott för patienten, hen ska vara närvarande 

och vårdandet ska utvecklas tillsammans med patienten. Operationssjuksköterskan vill att 

patienten ska känna förtroende för hen. Känner patienten förtroende blir det lättare att utföra 

den perioperativa omvårdnaden. Vårdgivaren får aldrig glömma hur utsatt patienten kan 

känna sig. För att minimera riskerna för dessa känslor vill operationssjuksköterorna träffa 
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patienterna både före och efter operationen vid de tillfällen det är möjligt (RFOP & Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2011).  

 

Hur operationssjuksköterskan kommunicerar med patienten är en viktig aspekt (RFOP & SSF, 

2011). Kommunikation kan ske verbalt, via kroppsspråk eller text som förmedlar ett budskap. 

Det är dock skillnad mellan ett vardagligt samtal och ett professionellt samtal. Det 

professionella samtalet har ett tydligt syfte och ett tydligt slut. Parterna i samtalet repeterar 

eller tydliggör vad som har sagts eller vad man kommit överens om. I en sådan dialog är det 

viktigt att vårdgivaren känner in och är lyhörd för vad patienten har förstått eller om något 

behöver repeteras eller förtydligas. Genom att följa den här strukturen i dialogen skapas det 

trygghet och oron kan minskas hos patienten (Hilmarsson, 2003). Ibland är 

operationssjuksköterskan och vårdtagaren i en vårdande relation fast det inte uttrycks i ord. I 

många sammanhang handlar det om att operationssjuksköterskan ska kunna känna av 

situationen, när det är okej att komma patienten nära och när hen ska ge patienten utrymme 

(Lindvall, von Post & Bergbom, 2003). 

 

Det primära för den perioperativa sjuksköterskan är att patienten ska återfå hälsa så snabbt det 

är möjligt, känna välbefinnande och minnas den perioperativa processen som något positivt 

(Kasén, 2002). Genom att det sker en perioperativ process känner operationssjuksköterskan 

att hen utvecklar en vårdande relation till patienten (Rudolfsson, Ringberg & von Post, 2003). 

Operationssjuksköterskan försöker att skapa en mötesplats där patienten kan berätta hens 

historia. En mötesplats där det finns tillit, lugn och förtroende för att patienten ska kunna ta 

upp viktiga frågor som rör patienten (Rudolfsson, von Post & Eriksson 2007). 

 

Olika kulturer och synen på omvårdnad 

Det har framkommit att skandinavisk sjukvårdspersonal ibland har svårt att förstå och ta hand 

om patienter med en annorlunda kulturbakgrund. Det kan vara så att patienten har en annan 

syn på vad hälsa, sjukdom eller behandling är, än vad sjuksköterskan är van vid. Om 

sjuksköterskan inte är van med patienter som har en annan syn på omvårdnaden kan det lätt 

bli så att hen uppfattar patienterna som jobbiga och krävande. Vid en del operationer måste 

patienten övernatta på sjukhuset och då måste patienten dessutom anpassa sig till 

sjukhuskulturen, något som är jobbigt även för en resursstark och inte allt för sjuk 
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skandinavisk patient. Trygghet och omsorg är mycket viktiga faktorer i sådana situationer, 

speciellt om det är en individ med en annan kulturell bakgrund. 

Det har visat sig att patientens förväntningar och tro spelar en aktiv roll för effekten av 

behandlingsåtgärderna. Samspelet mellan patienten och sjuksköterskan kan ha en avgörande 

betydelse för hur läkemedel verkar. Det är viktigt att komma ihåg att en människa alltid är 

något mer än sin kulturella eller etniska identitet (Hanssen 2009).  

 

Det har visat sig att en känsla av samhörighet inte kan uppstå så länge människor från olika 

kulturer inte känner sig väl till mods i varandras sällskap. En individ som däremot värdesätter 

samvaro med människor från andra kulturer kan uppleva en gränsöverskridande 

mellanmänsklig gemenskap. Våra liv präglas till stor dela av personliga relationer, vi är 

dagligen beroende av familj, vänner, arbetskollegor etc. som gör att vi känner samhörighet 

(Hanssen 2009).  

 

Etiska aspekter 

I en sjuksköterskas ansvarsområde ingår det att hen ska ge en god vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde men också för den 

enskilde människans värdighet. När en individ söker vård ska sjuksköterskan i så stor 

utsträckning som möjligt planera vården tillsammans med den vårdsökande. Går det att 

involvera olika instanser så ska det göras på patientens uppmaning och inrådan. Patienten 

skall förstå och vara med på de medicinska och de omvårdnadsmässiga beslut som tas (SFS 

2006:493). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Omvårdnadshandlingar utförs av vårdpersonal varje dag i olika omfattningar, en del med stor 

omsorg och andra mer rutinmässigt. När det gäller den vårdande relationen i den perioperativa 

processen finns det inte mycket forskning (Kelvered, Öhlén och Åkesdotter Gustafsson, 

2011).  Avsikten med den här litteraturstudien är därför att systematiskt granska litteraturen.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur operationssjuksköterskan uppfattar den vårdande 

relationen ur ett perioperativt synsätt.  
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METOD 

Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Ändamålet är att 

sammanställa det som finns på forskningsnivå även om det enligt Kelvered, Öhlén och 

Åkesdotter Gustafsson, (2011) i dagsläget inte finns så mycket data. När samanställningen är 

färdig kan uppsatsen förhoppningsvis bidra till ökad utveckling och bättre förståelse för 

operationssjuksköterskors upplevelser av det här fenomenet (Henricson, 2012).  

 

Sökstrategier 

Urval 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna PubMed och Cinahl. I PubMed finns referenser 

till artiklar inom medicin, omvårdnad och sjukvård. Den andra databasen Cinahl har 

referenser till artiklar, böcker och avhandlingar inom omvårdnad, sjukvård och folkhälsa. 

Vidare gjordes det sökningar i Svenska MeSH för att få ett så korrekt ord från svenska till 

engelska som möjligt eftersom sökningarna sker i engelskspråkiga databaser. Det sista 

hjälpmedlet författaren använder är KIB som är framtaget från karolinska institutets 

universitetsbibliotek. I den databasen har det varit en genomgång av sökord för känslor, 

upplevelser, bemötande och andra ord där det kan vara svårt att få en bra översättning från 

svenska till engelska. Författaren sökte vetenskapliga artiklar under perioden 12-19 oktober 

2015 i de ovannämnda databaserna. 

 

Sökord  

Författaren började med att söka i PubMed genom en fritextsökning och använde sig av 

sökorden: nurses OR nursing OR nurse. Sedan gjordes en helt ny sökning på perioperative 

care. Författaren gjorde fritextsökningar och la sedan ihop de olika sökningarna till en 

sökning. För att se hela sökmatrisresultatet, se figur 1. Flera sökord användes och OR emellan 

sökorden för att öka alternativen för att sedan när de olika sökningarna kombinerades snäva 

till sökningen. Vidare sorterades sökresultaten efter ”Sort by Relevance”.  

Efter det här sållades artiklar bort som inte ansågs lämpliga utifrån studiens syfte. Först lästes 

artikelns rubrik och om rubriken svarade mot studiens syfte kunde författaren fortsätta att 

arbeta med artikeln. Sedan lästes artiklarnas abstract för att kunna fortsätta exkluderingen. 

När de aktuella abstracten var lästa gick de utvalda artiklarna vidare till det sista steget. Det 
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sista steget var att läsa alla utvalda artiklarna i sin helhet för att sedan kunna göra den sista 

sållningen utifrån studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2008). 

Det skedde även en manuell sökning genom att granska de utvalda artiklarnas referenslistor. 

Referenslistorna granskades utifrån inklusions och exklusionskriterier (Forsberg & 

Wengström, 2008). I den manuella sökningen hittades två stycken artiklar som svarade mot 

studiens syfte.  

 

Inklusions - och exklusionskriterier 

Som inklusionskriterier valdes kvalitativa eller kvantitativa studier som beskrev upplevelsen 

hos operationssjuksköterskor om den vårdande relationen på en operationssal. Vidare skulle 

artiklarna vara etiskt granskade samt hålla medel eller hög kvalité. Artiklarna skulle även vara 

skrivna på svenska eller engelska. 

Exklusionskriterierna innebar att studier som inte handlade om individer som genomgått en 

operation fick utgå.  

 

Bearbetning och analys 

När en systematisk litteraturstudie görs ska författaren vara konsekvent och ha ett kritiskt 

tänkande. Efter urvalsprocessen bedömdes de utvalda artiklarna efter ett granskningsprotokoll 

för kvalitativa och kvantitativa artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, bilaga 1 och 2). 

Granskningen av artiklarna skedde för att se vad det var för vetenskaplig kvalité på de artiklar 

författaren hittade. För att klassificera artiklarna användes ett granskningsprotokoll där varje 

fråga som gav ett ja -svar gavs 1 poäng. Blev det ett nej eller jag vet inte som svar resulterade 

det i 0 poäng. Efter att artiklarna bearbetats graderades de till låg, medel och hög kvalité.  

Låg kvalité var 50-59% positiva svar. Medelgod kvalité 60 - 69% och hög kvalité 70 – 100 %. 

De artiklar som är med i studien redovisas i artikelöversikten, se bilaga 3 (Willman et al. 

2011). När det gäller en stor volym av information som ska bearbetas och analyseras kan det 

göras på olika sätt och utifrån den här studiens design valdes innehållsanalys. Artiklarna lästes 

igenom ett flertal gånger för att på ett systematiskt och stegvist sätt kunna ordnat materialet 

för att lättare kunna identifiera mönster och teman.  När ett antal mönster och teman hade 

kommit fram om vad operationssjuksköterskan uppfattar som en god vårdrelation kunde 

resultatdelen börja utformas (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Tabell 1. Presentation av sökmatris 

 
 

Databas 

 

Sökning 

 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

 

Förkastade 

artiklar 

 

Utvalda artiklar 

PubMed 1 ((("Intraoperative 

Care"[Mesh]) OR 

"Operating Room 

Nursing"[Mesh])) AND 

nurses/psychology 

 

74 68 * 

3** 

Kelvered M, Öhlén J, 

Gustafson BÅ. 

            

Lindwall L, von Post I, 

Bergbom I. 

 

Rudolfsson G, Ringsberg 

KC, von Post I 

PubMed 

 

2 ((("Perioperative 

Care"[Mesh]) AND (nurses 

OR nursing OR nurse)) 

AND "Perioperative 

Nursing"[Mesh]) AND 

"Nurse-Patient 

Relations"[Mesh] 

 

 

312 

 

 

293 * 

11 ** 

2 **** 

 

 

McGarvey HE, Chambers 

MG, Boore JR. 

 

Lindwall L, von Post I. 

 

Leinonen T, Leino-Kilpi 

H, Ståhlberg MR, Lertola 

K. 

 

Rudolfsson G, von Post I, 

Eriksson K. 

PubMed 3 ((perioperative nursing) 

AND operating theatre 

nurse) AND care  

  

245 239 * 

3 **** 

Blomberg AC, Bisholt B, 

Nilsson J, Lindwall L. 

 

Sørensen EE, Olsen IØ, 

Tewes M, Uhrenfeldt L. 

PubMed 4 (((Nurse-Patient Relations) 

AND Perioperative 

Nursing) AND Surgical 

Procedures) AND 

Operative/nursing 

50 48* 

1 ** 

1 **** 

 

PubMed 5 

 

("Intraoperative 

Care"[Majr]) AND 

"Nursing"[Majr]  

64 63 * 

1 ** 

 

PubMed 6 ((“Nurse-Patient 

Relations”[MeSH Major 

Topic]) AND 

“Perioperative 

Nursing/methods”[Mesh]) 

AND “Surgical Procedures, 

Operative/nursing”[Mesh] 

11 9 * 

2 **** 

 

 

PubMed 7 ((the caring relationship) 

AND “Empathy”[MeSH 

Major Topic]) AND 

“Nurse-Patient 

Relations”[MeSH Major 

Topic] 

170 168 * 

2 ** 

 

PubMed 8 ((the caring relationship) 

AND operating) AND 

"Nurse-Patient 

Relations"[Majr] 

2 1 **** McNamara SA. 
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PubMed 9 ((the caring relationship) 

OR Nurse-Patient 

Relations) AND Operating 

Room Nursing 

 

219 215 * 

4 **** 

 

 

PubMed 10 (the caring relationship) 

AND Perioperative Nursing 

20 19 * 

1 **** 

 

PubMed 11 (nurse patient relationship) 

AND operating theatre 

nurses 

 

24 21 * 

3 **** 

 

 

PubMed 12 ((theatre nurse) AND 

nurse-patient relationship) 

AND "Perioperative 

Care"[Majr] 

  

20 18 * 

2 **** 

 

 13 (perioperative dialogue) 

AND perioperative nursing 

15 12 * 

3 **** 

 

Chinal 14 theatre nurses AND 

operating room nursing 

 

33 32* 

1 **** 

 

Chinal 15 nurse patient relationship 

AND  

perioperative nursing 

 

44 39 * 

2 ** 

3 **** 

 

Chinal 16 Nurse-Patient Relations 

AND Intraoperative Care 

AND nurses OR nursing 

OR nurse 

 

19 16 * 

3 **** 

 

Chinal 17 intraoperative care  AND  

operating room nursing 

95 94 * 

1 **** 

 

 

* Förkastad efter läsning av titel  

** Förkastad efter läsning av abstrakt  

*** Förkastad efter läsning av resultat  

**** Inkluderad via annan sökning 
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Tabell 2. Manuell sökning 

 
Artikel via databassökning 

 

Ny artikel efter manuell sökning 

Blomberg AC, Bisholt B, Nilsson J, Lindwall 

L. 

 

Post, Iréne von, 1999. 

Via denna avhandling hittades 

               ↓ 

 

Von Post I 

 

Sørensen EE, Olsen IØ, Tewes M, 

Uhrenfeldt L. 

Lillemor Lindwall & Irene von Post. 
Via denna artikel hittades 

                      ↓ 

 

Von Post I, Frid I, Kelvered M &  

Madsen-Rihlert C 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan arbetet med en litteraturstudie påbörjas måste etiska överväganden göras. Det finns 

riktlinjer från vetenskapsrådet angående fusk och ohederligheter som inte får förekomma. Det 

kan handla om förvrängning, fabricering av data eller stöld. De utvalda artiklarna i studien ska 

ha granskats och godkänts av en etisk kommitté eller det skall åtminstone ha förts ett etiskt 

resonemang kring artiklarna. På så sätt får artiklarna ett ökat vetenskapligt värde (Forsberg & 

Wengström, 2008). Det är författarens eget ansvar att se till att materialet och forskningen har 

en god kvalité och är på en moraliskt acceptabel nivå (Codex, 2015). 

Vidare är det viktigt att författaren är medveten om sin egen förförståelse om ämnet och ser 

materialet så objektivt det går.  

 

RESULTAT 

Det är totalt tolv artiklar som är med i studien varav det är elva artiklar som är kvalitativa och 

en som är kvantitativ. Artiklarna är utförda runtom i världen, det är åtta studier som är gjorda i 

Sverige, en studie är gjord på Irland, två studier i USA och en studie är gjord i Danmark. 

Resultatet har delats in i tre huvudteman och varje huvudtema har underkategorier. Dessa 

teman är:  Omvårdnad 

– Skydda patienten 

– Kroppsspråkets betydelse 

 – Brist på omvårdnad 
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Den perioperativa dialogen 

 – Delad upplevelse 

– Särskilt ansvar för patienten 

– Fördel med den perioperativa dialogen 

 

Att se patienten som en individ 

– Ta sig tid för patienten 

– Att visa respekt för varandra 

 

Omvårdnad 

Den syn operationssjuksköterskan hade på omvårdnad låg till grund för planeringen av 

patientens vård. Operationssjuksköterskan ansåg att det var viktigt att sätta sig in i patientens 

situation, sjuksköterskan föreställde sig hur hen själv skulle vilja ha det om hen stod inför en 

operation (Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 2014). Operationssjuksköterskans uppgift 

är att ta hand om patienten och se till att patienten inte skadas på något sätt. När 

sjuksköterskorna jobbade med en patient befann de sig i en nära relation med patienten och 

därför tyckte sjuksköterskorna att det var viktigt att de kände sig som en del i processen och 

därför var det viktigt för dem att var närvarande i nuet (Kelvered, Öhlén & Gustafsson, 2012). 

Operationssjuksköterskan har ansvaret för patientens omvårdnad från den stund då 

sjuksköterskan får reda på att hen ska vara med under patientens operation. Viktiga saker 

operationssjuksköterskan ska ta hänsyn till är övervikt, infektioner, allergier eller pågående 

behandling som medför ökad risk för blödning. De preoperativa förberedelserna är 

omfattande och operationssjuksköterskan ansåg att det var en stor del i patientens omvårdnad 

(Blomberg et al., 2014). 

 

” Patients are of different sizes and different ages, and that can dictate what you 

take to the surgery even though it is the same operation; it can be clothing and 

things like that, that you should not tape too much if the patient has fragile skin, 

things like that you think a lot of so that it will be as good as possible” 

(Blomberg et al., 2014, s 364).  
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Skydda patienten  

Operationssjuksköterskorna beskrev hur de ständigt höll ett ”vakande öga” runt 

operationsbordet för att se till att ingen kontaminerade det sterila materialet. Operations-

sjuksköterskan har koll på människor som inte är bekanta med operationsmiljön, det kan t.ex. 

vara studenter. Genom att operationssjuksköterskan har ett vakande öga på allt som pågår 

omkring patienten upprätthålls steriliteten (Kelvered et al., 2012). Operationssjuksköterskan 

har även uppsikt över trafikflödet in i och ut ur operationssalen för att försöka minimera 

risken för smittspridning. Under operationen försöker operationsteamet förhindra att patienten 

blir nedkyld för att på så vis minska risken för postoperativa infektioner. För att skydda 

patienten ifrån detta kan patienten få värmetäcke och varm intravenösvätska så att patientens 

kroppstemperatur bevaras.  

 

“Acts such as fixing pillows and heat cost little and are pure thoughtfulness. I 

raise the temperature of the operating theatre. I make sure that he does not 

bleed in vain, cover with moist compresses so that it does not cool down the 

patient unnecessarily if you have an open abdomen. It is caring, to maintain 

body temperature “(Blomberg et al., 2014, s365).  

 

Under den perioperativa fasen är patienten i en sårbar situation men sårbarheten är kanske 

som störst under den intraoperativa fasen. Operationssjuksköterskan håller ” ett vakande öga” 

på patienten, det kan handla om att sjuksköterskan försöker förhindra ett oprofessionellt 

beteende sker framför patienten. Det kan handla om onödigt prat eller nedlåtande 

kommentarer i operationssalen eller att förhindra att patientens kropp avtäcks i onödan. Det 

här synsättet att värna om patienten hade sjuksköterskorna oavsett om patienten var vaken 

eller sövd (Blomberg et al., 2014).  

 

I det intraoperativa samtalet med patienten kan operationssjuksköterskan ibland endast säga 

några enstaka ord och ibland bara ge en blick till patienten. Men det som utförs av 

sjuksköterskan är fyllt av tillit och ansvar. I det intraoperativa samtalet uttrycker både 

patienten och operationssjuksköterskan att de har förtroende för varandra och att de hör ihop 

(Von Post, 1995). Operationssjuksköterskan ska utföra sitt jobb i samarbete med patienten, 

med hänsyn till patientens personliga situation och hälsotillstånd (Kelvered et al., 2012). En 

sjuksköterska säger att det känns bra att inte vara främlingar för varandra i den delade 

upplevelse de är med om (Von Post, 1995).  
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För att skydda patienten är det också viktigt att operationssjuksköterskan försöker minimera 

patientens tid på operationsbordet. Det här kan sjuksköterskan göra genom att ta befälet och 

samordna operationsteamet så att allt flyter på så effektivt och noggrant det bara går. 

Noggrannhet och bra tempo var viktiga aspekter för att undvika onödig väntan för patienten 

(Blomberg et al., 2014). 

 

“Patients should not be put to sleep unnecessarily. The circulating nurse wants 

to find the surgeons but the OTNs said no, because she was not ready. At the 

same time, the situation is that if you do not seek in time, it is not we who wait 

but the patient ... It is not good care when the patient gets dismissed because 

things have been too slow” (Blomberg et al., 2014, s 364). 

 

Under operationen ändrade operationssjuksköterskorna omvårdnads beteende till att fokusera 

på patienternas fysiska behov, upprätthålla säkerheten och ge trygghet. Det återspeglades ett 

humanistiskt omvårdnadsbeteende hos operationssjuksköterskorna i den intraoperativa 

patientomhändertagandet (McNamara, 1995).  

 

När operationen var klar kontrollerar operationssjuksköterskan en del omvårdnads sakar, det 

kunde handla om att se till att dränaget, kolostomin eller urinkatetern fungerade. Operations-

sjuksköterskan tyckte det var viktigt att hen själv hade bekräftat dessa uppgifter för att sedan 

kunna lämna över till postoperativa enheten. Operationssjuksköterskorna hade mycket liten 

kontakt med patienten efter att de hade överlämnat hen till postoperativa enheten. 

Operationssjuksköterskorna visste därför lite om hur utfallet blev av den omvårdnad de gav 

till patienterna. En del sjuksköterskor träffade patienterna efter operation för att få patienterna 

att känna sig viktiga. Det här gjorde sjuksköterskorna trots att det inte ingick i deras 

arbetsschema (Kelvered et al., 2012).  

 

Kroppsspråkets betydelse 

Patienten och operationssjuksköterskan kan vara i en vårdande relation utan att behöva 

uttrycka sig verbalt. Genom kroppsspråk kan parterna förstå varandra och ha en ”hemlighet” 

som betyder något för dem sinsemellan. Den tysta dialogen kan ibland vara minst lika stark 

som den verbala dialogen (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003).  
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” By his body language he showed me that everything was all right. He kept two 

fingers crossed and I returned the signal, keeping my fingers crossed. 

Sometimes you do not need to communicate” (Lindwall et al., 2003, s 250) 

 

Brist på omvårdnad 

Det fanns tillfällen då en del operationssjuksköterskor inte tänkte på omvårdnaden speciellt 

mycket utan ville bara utföra sitt jobb. I studien av McGarvey (2004) visade det sig att 

operationssjuksköterskorna visste vad som var rekommenderat ur ett forskningsperspektiv 

men trots det hade sjuksköterskorna svårt att utföra handlingarna i praktiken. De brister och 

felaktigheter som uppstod berodde i huvudsak på två saker och det ena var att 

sjuksköterskorna blev avbrutna pga. att de blev tilldelade andra arbetsuppgifter t.ex. att lösa 

för lunchrast, skiftbyte etc. Den andra anledningen var att sjuksköterskorna inte hade haft 

någon relation till patienten och att det därför blev en ”falsk” omvårdnadsplan. 

Sjuksköterskorna tog reda på ytliga saker om patienterna men engagerade sig inte i deras 

psykiska välmående. I samma studie av McGarvey (2004) kom det fram hur en dålig syn på 

omvårdnad kan se ut. Det kom fram att om en sjuksköterska t.ex. inte hade räknat alla 

bukdukar ansågs det som ett stort misstag, men om samma sjuksköterska inte hade haft så 

mycket kontakt med patienten ansågs det inte som ett lika stort misstag.  

Ibland kan det handla om vad människor har för syn på omvårdnaden men det kan också 

handla om mänsklig interaktion. Människor har olika färdigheter och en del människor är bra 

på att hantera folk och andra har andra färdigheter såsom t.ex. teknisk kunskap. Grovt kan 

man säga att det finns två olika typer av operationssjuksköterskor när det gäller samspelet 

mellan patienten och den medicintekniska apparaturen. Det är operationssjuksköterskor som 

har den tekniska kunskapen men som ser patienten som ett objekt och det är 

operationssjuksköterskor som har dålig teknisk kunskap men som ser patienten som en 

individ. När operationssjuksköterskan såg patienten som en människa avspeglade det sig 

under operationen. Operationssjuksköterskan kunde då ha en åsikt om hur kirurgen utförde 

jobbet. Till exempel sa operationssjuksköterskan till om hon tyckte att kirurgen kunde ha sytt 

operationssåret bättre, för sjuksköterskan visste att det skulle påverka patienten. Hade 

operationssjuksköterskan en syn på patienten som ett objekt brydde sig sjuksköterskan inte 

alltid om att poängtera saker som var fel utan lät det passera (Sørensen, Olsen, Tewes & 

Uhrenfeldt, 2014).  
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När en studie jämförde vad specialistsjuksköterskor och patienter tyckte om den perioperativa 

omvårdnaden visade det sig att patienterna satte ett betydligt bättre betyg på den perioperativa 

omvårdnaden än vad sjuksköterskorna gjorde. Egenskaper så som vänlighet, artighet, 

grundlighet, intelligens, humor, och pålitlighet värderades högt av både sjuksköterskor och 

patienter. Områden såsom samarbete mellan kollegor, flexibilitet bland vårdpersonalen, 

adekvat information till patienten samt att se patienten som en individ var några av de punkter 

där specialistsjuksköterskorna var mer kritiska än vad patienterna var. Utifrån vad patienterna 

kunde se fanns det inga tecken på några problem. En annan viktigt punkt där de båda 

gruppernas åsikter skiljde sig åt var att sjuksköterskorna ansåg att förutsättningarna för att ge 

bra kvalité på omvårdnaden var dåliga eftersom det inte fanns tillräckligt med tid för 

patienterna. Patienterna däremot kände att personalen hade tillräckligt med tid för dem 

(Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg & Lertola, 2003).  

 

När sjuksköterskorna använde den perioperativa dialogen upplevde de att de ”gick 

tillsammans” med patienten genom hela den perioperativa processen. Genom att dela något 

med patienten tyckte sjuksköterskorna att de lärde sig mer om patienten och det var lättare att 

planera vården för patienterna under den perioperativa perioden.  

Det visade sig att när den perioperativa dialogen användes gjorde sjuksköterskan sitt yttersta 

för att skapa en vårdande relation med patienten under hela den perioperativa processen. 

Sjuksköterskorna kände sig mer ansvarig för patient som inte längre var helt anonym för dem, 

samt att sjuksköterskorna kände ett större engagemang i hela patientens situation när de lärde 

känna hen som en person (Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003).  

 

Den perioperativa dialogen 

Operationssjuksköterskorna efterfrågade möjligheten att genomföra perioperativa samtal, de 

bad om mer tid för att träffa patienterna i de pre- intra- och postoperativa faserna. Genom att 

använda den perioperativa dialogen, ansåg sjuksköterskorna att de utvecklat en vårdande 

relation med patienten. Specialistsjuksköterskorna ville framför allt möta de oroliga 

patienterna. Om de fick träffa sådana patienter i de här tre faserna var det lättare att bedöma 

den fullständiga omvårdnaden bättre (Blomberg et al., 2014). Operationssjuksköterskorna 

ansåg att den professionella omvårdnaden blev mer synlig när de tog hjälp av den 

perioperativa dialogen. Den perioperativa dialogen gav mer kontinuitet i arbetet och det i sin 

tur gav mer mening åt arbetet. Omvårdnaden baserades på patientens tankar och berättelser 
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och på så vis kände sjuksköterskorna att de gjorde ett bättre jobb än om det enbart var 

sjuksköterskan som fattade alla beslut. Sjuksköterskorna ansåg också att det har hjälpt dem att 

förbättra sin förståelse av och kunskap om patienten. Operationssjuksköterskorna ansåg att de 

hade utvecklats som personer men också på det professionella planet (Rudolfsson et al., 2003) 

Det är bra att informationen kommer direkt från patienten, på så vis kan sjuksköterskan få 

reda på små men viktiga saker om patienten och på så sätt känner sig sjuksköterskan mer 

förberedd för uppgiften. Sjuksköterskorna får reda på saker som de annars skulle ha missat 

(Lindwall et al., 2003). 

 

” You get to know about details you would not have known otherwise. The 

patient may think that some information is not necessary but those things may be 

vital for us. By talking about their problems, I am able to make it easier for the 

patient and to prepare myself to meet the entire patient, not only his or her 

organ” (Lindwall et al., 2003, s 250). 

 

När avancerad omvårdnad blir synliggjord uppfattar sjuksköterskorna att den perioperativa 

dialogen kan skapa kontinuitet som baseras på en vårdande relation med medkänsla och 

ansvar. Den preoperativa dialogen var bra då det gav sjuksköterskan tid att förbereda sig 

själva men också att förbereda patienten innan anestesin och operationen. Tiden i 

operationssalen kunde på det här sättet utnyttjas mer effektivt (Lindwall et al., 2003).  

 

Delad upplevelse 

När sjuksköterskorna använde den perioperativa dialogen upplevde de att de ”gick 

tillsammans” med patienten genom den perioperativa processen. Det visade sig att när den 

perioperativa dialogen användes gjorde sjuksköterskan sitt yttersta för att skapa en vårdande 

relation med patienten under hela processen. Sjuksköterskorna kände sig mer ansvarig för en 

patient som inte längre var helt anonym för dem och sjuksköterskorna kände också ett större 

engagemang i hela patientens situation när de lärde känna hen som person (Rudolfsson et al., 

2003).  

 

Det var viktigt att sjuksköterskan läste av patienten, hur hen reagerade och svarade på 

sjuksköterskans frågor. Sjuksköterskan måste bilda sig en uppfattning om hur pass delaktig 

patienten ville vara. Hur mycket kunskap hade patienten redan? Hur mycket ville patienten 
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veta? Hur pass orolig var patienten? Det var viktigt att få patienten medveten om att hen inte 

var ensam i sin oro. 

Sjuksköterskorna och patienterna utvärderade hur omvårdnaden hade fungerat tillsammans. I 

den här fasen fick sjuksköterskorna uppskattning från patienterna och det gav dem kraft och 

energi att gå vidare med sitt arbete.  

 

 “As a nurse, you can get so happy that you feel like you could fly, and work 

there for another 15 years, just because I was thanked by that patient or by 

several patients or if I’ve understood a number of times that the patient 

appreciates my work, you get an extra kick because you feel so happy” 

(Rudolfsson et al., 2003, s 254). 

 

Särskilt ansvar för patienten 

Sjuksköterskan som hade träffat patienten i den perioperativa dialogen kände ett speciellt 

ansvar för patienten. Det här märkte andra kollegor som ibland kunde fråga om patienten och 

sjuksköterskan var vänner eller familj på något sätt. Sjuksköterskorna betonade dock att de 

förblev professionella trots att de kände som de gjorde. När patienten rullades in i på 

operationssalen var det inte vilken människa som helst utan det var en person som hade delat 

med sig en del av sin livshistoria. Sjuksköterskorna gjorde sitt yttersta för att skapa en god 

miljö åt patienten och skydda denne från stress. Sjuksköterskorna strävade också efter att vara 

närvarande både fysiskt och psykiskt.  

Operationssjuksköterskorna kände det nästan som att de hade lovat patienten att allt skulle gå 

bra. De gjorde sitt yttersta för att inte visa för patienten att de hade varit under stress eller haft 

ont om tid. Eftersom de hade en relation till patienten blev sjuksköterskorna inte anonyma 

längre och det här gjorde att patienten hade förväntningar på dom (Rudolfsson et al., 2003). 

En sjuksköterska uttryckte det så här: 

 

 “I’m not an anonymous person to that person anymore. I’m not just anybody, 

I’m someone they’ve actually met and who’s given them assurance that I’ll take 

care of them the next day. They’ve put their confidence in me and then I have to 

respond to that and it feels like a greater responsibility, although not something 

that’s a burden but something positive” (Rudolfsson et al., 2003, s 254).  
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Operationssjuksköterskorna lade ner stor ansträngning på att skapa en vårdande relation med 

patienten. Om den vårdande relationen inte uppstod blev de besvikna och kände sig 

otillräckliga.  

 

“Yes, like I can feel like what’s going to become of this. I don’t feel I have a 

patient that is listening and maybe isn’t sharing with me how he or she wants it 

to be… I have a relationship anyway, of course, but not as good as I can have 

with another (patient), but I work at it in the same way and try to make it good – 

but it can feel more or less good for me” (Rudolfsson et al., 2003, s 255).  

 

Sjuksköterskorna ansåg att den perioperativa dialogen gav möjlighet att låta patienten vara 

den hen är utan förutfattade meningar. Sjuksköterskorna försökte skapa en mötesplats där 

patienten kunde berätta sin historia i lugn och ro. Sjuksköterskan kunde då lyssna aktivt på 

patienten och få en förståelse för vem patienten var och vad som var viktigt för den. Genom 

att patienten tilläts vara sig själv kunde patienten berätta om sina sorger och bekymmer. När 

patienten berättade om sina funderingar var det viktigt att sjuksköterskan inte drog sig undan 

fast samtalsämnet kunde känns jobbigt (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007).  

Operationssjuksköterskornas uppfattning var att patienten var försvarslös under en operation 

och att det därför var sjuksköterskans plikt att skydda patienten. Sjuksköterskorna ansåg det 

vara en stor uppgift att få hjälpa patienten, de menade att det var en konst. Operations-

sjuksköterskorna såg varje patient som en ny möjlighet för lärande och möjlighet till att bli 

bättre (Rudolfsson et al., 2007).  

 

Fördelarna med den perioperativa dialogen 

Fördelarna med att införa den perioperativa dialogen skulle vara att det skapas nya 

förutsättningar för nytänkande. Den perioperativa dialogen skulle bidra till ökad arbetsglädje, 

personalen skulle bli mer kreativ och den perioperativa dialogen skulle gynna patienten 

eftersom patientkontakten ökade. En annan aspekt var att samarbetet mellan 

specialistsjuksköterskorna skulle öka då operations och anestesisjuksköterskorna skulle bli 

mer flexibla och engagera sig i varandras idéer och tankar. När det uppstod ett samarbete 

mellan kollegor blev personalen mer effektiv och de blev bättre på att ta tillvara på tiden. 
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Den perioperativa dialogen kan ses som en bra utveckling och en lönande investering i 

framtiden. Det finns förstås en del hinder i verksamheten som måste övervinnas. Det kan vara 

sådant som att en del människor inte är förändringsbenägna, organisatoriska hinder, 

personalbrist samt brist på engagemang hos specialistsjuksköterskorna eller cheferna.  Kan 

verksamheten lösa dessa frågor finns det möjlighet att prova och utveckla den perioperativa 

dialogen (Von Post, Frid, Kelvered & Madsen-Rihlert, 2005).  

 

Att se patienten som en individ 

Ta sig tid för patienten 

Mötet mellan patienten och operationssjuksköterskan kan vara kort och intensivt, speciellt när 

operationssjuksköterskan är sterilklädd och har vissa fysiska avstånd till patienten. Trots det 

här vill operationssjuksköterskan att patienten ska känna att hen är där för patientens skull. 

Operationssjuksköterskorna erbjuder patienterna en tillfällig vänskap där det finns humor, 

värme, närhet, respekt och empati (Kelvered et al., 2012). Den tillfälliga vänskapen innebär 

att sjuksköterskan lovar patienten att hen ska finnas tillhands när patienten behöver det. 

Operationssjuksköterskan ansvarar för att patienten aldrig behöver känna sig ensam eller 

övergiven inne på operationssalen (Lindwall & von Post, 2008).   

 

“Caring, for me, is like a temporary friendship, in which, during our time 

together, I guide the patient through the operation process” (Lindwall et al., 

2008, s.673).  

 

En del patienter hade ett behov av att prata innan operationen och operationssjuksköterskorna 

hade då en önskan om att kunna göra sig tillgängliga. Det är många patienter som öppnar upp 

och pratar om sina familjer och tragiska händelser som skett. Patienterna kan bli upprörda och 

börja gråta. Sådana händelser gjorde att operationssjuksköterskorna påverkades av 

patienternas situation. De kände att de behövde reflektera över egna saker och försöka att 

hantera sina egna känslor av osäkerhet (Kelvered et al., 2012). 

 

Operationssjuksköterskan betonade vikten av att få prata med patienten samt att ha tid att läsa 

patientens journal. Sjuksköterskorna menade att ju längre tid de hade jobbat, desto säkrare 

blev de i sitt arbete och desto lättare var det att ta sig tid att träffa patienten. Om patienten 
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uttryckte önskan att inte ha någon direkt relation med sjuksköterskan var det lättare för denne 

att ha en låg profil (Blomberg et al., 2014).  

 

Att visa respekt för varandra 

Vanan att visa sina kollegor respekt skapar en atmosfär av välmående, värme, lugn och 

harmoni runt patienterna. När sjuksköterskorna visar respekt för varandra blir det också lättare 

för sjuksköterskorna att se patienterna som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande förenas.  

 

“A caring atmosphere is one where everyone is pleasant to each other and 

where everyone is happy at their place of work. Nurses look at patients when 

they talk to them. They talk quietly and in gentle terms about what will happen 

in the operating theatre. They show that this patient is their main concern” 

(Lindwall et al., 2008, s.674). 

 

Vanan att visa varandra respekt leder till att människor bryr sig om varandra och ser varandra 

som unika individer. När det råder en tillåtande och hjärtlig atmosfär inom den perioperativa 

omvårdnadskulturen är det lättare för sjuksköterskorna att ta lärdom och diskutera vad som är 

bra och dåligt i den perioperativa kulturen. En förutsättning för det är dock att patienten kan 

dela sina tankar med sjuksköterskorna före, under och efter operationen (Lindwall et al., 

2008).  

 

Finns det inte en tillåtande miljö finns det risk att personalen talar i medicinska termer till 

patienten så att denne inte förstår. Vidare kanske personalen inte inkluderar patienten i 

samtalen utan personalen utelämnar viktig information som patienten kanske skulle ha velat 

ha (Lindwall et al., 2008). 

 

DISKUSSION 

En omvårdande relation  blev lättare att skapa när operationssjuksköterskorna använde sig av 

den perioperativa dialogen. När operationssjuksköterskorna träffade patienterna i alla tre 

faser: pre-, intra- och postoperativt, fick operationssjuksköterskorna chansen att lyssna på 

patienten och utveckla en vårdande relation. Det kom också fram att patienterna tyckte det 

kändes tryggt att veta att det fanns någon som brydde sig om dem, tog dem på allvar och att 

de delade den perioperativa upplevelsen tillsammans med sjuksköterskan.  
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Operationssjuksköterskorna tyckte det skapades nya idéer och tankar när de fick skapa en 

vårdande relation med patienterna samt att sjuksköterskorna fick kunskap om hur de på bästa 

sätt kunde ge individanpassad vård. Till huvudresultatet hör också att 

operationssjuksköterskorna kände ett större engagemang för sitt arbete eftersom hen hade 

möjlighet att använda hela sin yrkeskompetens. I den vårdande relationen tyckte 

sjuksköterskorna att de hade utvecklat sin kompetens inom omvårdnaden och att det hade 

blivit lättare att se patienten ur ett holistiskt synsätt. Utryck som ”att ligga steget före” och ”ha 

ett vakande öga” är formuleringar som visar hur en operationssjuksköterska verkligen är mån 

om att försöka skapa en bra relation till patienterna. Några orsaker som gör det svårt för 

operationssjuksköterskan att skapa en vårdande relation är tidsbrist, personalbrist, inte få 

arbeta ostört, konflikter på arbetsplatsen etc. Vad operationssjuksköterskorna har för syn på 

patienten och omvårdnaden är också avgörande för om det skall skapas en vårdande relation.  

 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studien visar att operationssjuksköterskorna uppfattar den vårdande relationen 

som något grundläggande och viktigt för att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov 

(Kelvered et al., 2012; Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 2003; Rudolfsson et al., 2007; 

Blomberg et al., 2014, McNamara et al 1995 & Von Post, 1995). Resultatet visar att 

operationssjuksköterskorna uppfattar att det är flera faktorer som spelar in om det ska uppstå 

en vårdande relation eller inte. Operationssjuksköterskorna anser att en betydande egenskap 

som ökar chansen till en god vårdrelation är sjuksköterskornas förmåga att läsa av och förstå 

patienten (Rudolfsson et al., 2003; Lindwall et al., 2003; Kelvered et al., 2012 & Von Post, 

1995). Förmågan att läsa av och förstå patienten är en viktig del som Travelbees tar upp. 

Travelbees menar att om sjuksköterskan har självinsikt, förståelse av dynamiken i människors 

handlingar, engagemang samt förmåga att tolka egna och andras handlingar är viktiga 

egenskaper för att förstå människors villkor, egna värderingar osv. (Kirkevold, 2000). 

Att den vårdande relationen är en komplex fråga framkommer tydligt då alla artiklar i studien 

på något sätt tar upp faktorer som påverkar omvårdnaden och operations-sjuksköterskans 

arbete i den perioperativa processen. Att omvårdnaden är komplex styrks av Willman & 

Stoltz (2006) som ser omvårdnadsåtgärder som en process i flera olika steg. Med 

utgångspunkt i operationssjuksköterskornas kunskap och de vetenskapliga fakta som finns på 

området formas omvårdnaden i flera olika steg utifrån patienternas behov och önskemål. Det 
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är flera omgivande faktorer som styr, såsom vårdkultur, organisationskultur, ekonomi, lagar 

och förordningar etc.  

 

Att se patienten som en individ eller ett objekt 

I resultatet framkom det att det grovt sett finns två olika synsätt på patienten och de är att se 

patienten som en individ eller som ett objekt (McGarvey et al., 2004; Lindwall et al., 2008 & 

Sørensen et al., 2014). Några operationssjuksköterskor beskrev att de inte hade något intresse 

av att ha patientkontakt då de kände att de inte kunde göra något för patienterna och därför 

hellre fokuserade på den tekniska biten (Sørensen et al., 2014). Författaren till arbetet tror att 

om det inte finns ett intresse och engagemang från sjuksköterskornas sida att ta reda på varför 

en del kollegor ser patienten som ett objekt så kommer det inte att ske några förändringar på 

det här området. Ser operationssjuksköterskorna patienterna som objekt bidrar det till mindre 

förståelse för den vårdande relationen. Enligt Travelbees syn på människan är det fel att se 

patienten som ett objekt, enligt Kirkevold (2000). Hennes människosyn innebär att människan 

är unik, hon menar att om sjuksköterskan brister i förmågan att se patienten som en unik 

individ kan det bero på störningar i kommunikationen. Det som gör att människan är unik är 

också att Travelbee framhåller att varje människa upplever lidande olika.  I studiens resultat 

har det framkommit att operationssjuksköterskor ser och uppfattar likartade händelser på olika 

sätt. Detta är enligt Travelbees inte alls konstigt då hälsa och ohälsa definieras utifrån 

personens fysiska, känslomässiga och andliga tillstånd.  

 

I studien av Kelvered (2012) tas det upp att det bara finns lite forskning om operations-

sjuksköterskor i den intraoperativa processen. Ämnet har inte belysts i samma utsträckning 

som de pre- och postoperativa processerna. En annan orsak som kan spela in är att 

operationssjuksköterskor har setts som robotar eller enbart assistenter till kirurgen utan 

förmåga eller vilja att bry sig om patienterna. Ser man till sjuksköterskorna i studien med 

Sørensen (2014) blir det delvis bekräftat då en del sjuksköterskor inte bryr sig om relationen 

med patienten utan är mer inriktade på den tekniska biten. De flesta operationssjuksköterskors 

första prioritet i operationssalen är dock patientens omvårdnad för att garantera en trygg och 

säker vård (Von Post, 1995, Kelvered et al., 2012; Rudolfsson et al., 2003; McGarvey et al., 

2004; Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 2007; Blomberg et al., 2014; Sørensen et al., 

2014 & McNamara et al., 1995).  
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Förutsättningar för en relation 

När operationssjuksköterskorna kunde ge patienten trygghet och ta sig tid för patienterna 

upplevde sjuksköterskorna att den vårdande relationen utvecklades väl. Faktorerer som att 

bevara patienternas värdighet, lyssna på patienterna, beröring, låta patienterna vara sig själva, 

visa respekt, samförstånd, ge information och dela den perioperativa processen med patienten 

var omvårdnadshandlingar som operationssjuksköterskorna uppfattade som positiva saker 

som bidrog till en god vårdrelation (McGarvey et al., 2004; Von Post, 1995, Sørensen et al., 

2014; Blomberg et al., 2014; Rudolfsson et al., 2007; Lindwall et al 2008; Rudolfsson et al., 

2003; Lindwall et al., 2003; McNamara et al., 1995 & Kelvered et al., 2012).  

I den här studien framgår det att operationssjuksköterskorna strävar efter att uppnå en god 

vårdrelation utifrån vad de tycker är viktigt, utifrån hur engagerade operations-

sjuksköterskorna är men också utifrån vad patienterna tycker är betydelsefullt. Kasén (2002) 

har fått fram liknande resultat när hon har studerat den vårdande relationen. Enligt henne 

inkluderar en vårdande relation kropp, själ och ande. Kasén lyfter också fram patientens 

delaktighet för att utveckla en bra relation. I den här studien har författaren valt att fokusera 

på operationssjuksköterskornas uppfattning och därför kan inga slutsatser dras när det gäller 

patienternas delaktighet. Både här och i Kaséns resultat kommer det fram att viljan att vårda 

och kärleken till medmänniskan är grundläggande för sjukvårdspersonalen. 

 

Faktorer som hade en negativ effekt på hur operationssjuksköterskorna uppfattade 

möjligheten till en bra relation med patienterna var tidsbrist, hur operationssjuksköterskorna 

såg på sin roll, ovilja till förändring, konflikter mellan kollegor, synen på patienten som ett 

objekt, problem med medicinteknisk utrustning, yttre problem och bristande erfarenhet 

(McNamara et al., 1995; Von Post, 1995; McGarvey et al., 2004; Lindwall et al., 2008 & 

Sørensen et al., 2014). Den vårdande relationen mellan operationssjuksköterskan och 

patienten blir svår att etablera då dessa faktorer gör det svårt att skapa en relation. Travelbees 

poängterar att sjuksköterskan måste medvetet försöka etablera ett band till patienten och 

strukturera omvårdnadssituationerna så att de möter patientens behov trots att hinder finns. På 

det här sättet kan sjuksköterskan hjälpa patienten att acceptera de mänskliga villkoren, 

inklusive sjukdom och lidande. Enligt Travelbees blir det meningsfullt och betydelsefullt för 

både sjuksköterskan och patienten när de delar varandras tankar, känslor och attityder. Och 

detta framkommer tydligt i den här studiens resultat då ett återkommande ämne är ”delad 

upplevelse”.  
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Klinisk betydelse för operationssjuksköterskan 

Den här studien visar att det finns åtskilliga problem som måste övervinnas för att det ska bli 

lättare att skapa en god relation med patienterna. Det positiva är att studien också kan lyfta 

fram saker som tämligen omgående skulle kunna underlätta skapandet av en bra relation med 

patienterna. Det operationssjuksköterskor kan göra är att låta sig inspireras av de idéer som 

kommit fram och ta med sig dessa idéer till sin arbetsplats för att där vidareutveckla och 

anpassa idéerna till sin enhet. Resultaten som har kommit fram har inte bara betydelse för 

operationssjuksköterskorna utan bör också ge anledning för chefer och andra individer på 

ledningsnivå att ta tillvara på de fakta som lagts fram. Det kan handla om att det ges möjlighet 

till fortbildning eller fördela om befintliga resurser för att uppnå bättre resultat på olika 

områden. 

 

Ur samhällsperspektiv 

Kravet att det mesta som sker i samhället ska vara så effektiviserat som möjligt avspeglar sig 

också på vårdsektorn. Eftersom den perioperativa processen ofta ses som tidskrävande var det 

ett intressant ämne att studera. I studien med McGarvey (2004) visade det sig att de flesta 

operationssjuksköterskor trodde att de preoperativa besöken var viktiga för patienten eftersom 

sjuksköterskorna kunde se ett samband mellan den preoperativa information patienten fick 

och det postoperativa utfallet. Patienter som hade fått en preoperativ information behövde 

mindre smärtlindring och återhämtade sig fortare i större utsträckning än de som inte fått det 

preoperativa mötet. Se man till den här studiens resultat kan funderingar göras om inte den 

perioperativa processen med dess tre faser på lite sikt skulle kunna bli en lönsam investering i 

vården. Om utfallet blir bättre för patienterna och sjukhusvistelserna kan förkortas skulle ju 

detta innebära en stor vinst både för vården i sig och för samhället. 

 

 Enligt ICN:s etiska kod (2014) för sjuksköterskor finns det fyra huvudområden där 

riktlinjerna för etiskt handlande sammanfattas. Dessa är: sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan 

och medarbetare. I studien framkommer det att det inte alltid var lätt att följa dessa etiska 

koder. Arbetet kunde exempelvis försvåras av att patienten inte alltid fick den information hen 

var berättigad till eller när sjuksköterskorna inte verkade för gott samarbete med annan 

vårdpersonal och övrig personal. Dessa exempel strider mot ICN:s etiska koder plus att 

omvårdnaden blir lidande. Författaren till detta arbete anser därför att det är viktigt att 
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sjuksköterskorna och övriga kollegor får regelbunden fortbildning, uppmuntran och andra 

insatser som kan minimera det negativa beteendet.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa tidigare forskning som berör operations-

sjuksköterskornas uppfattning om den vårdande relationen ur ett perioperativt synsätt. När 

författaren gjorde efterforskningar och letade artiklar i databaserna visade det sig att ämnet 

var snävt och att det inte fanns så mycket forskning inom det valda området. Författaren 

behöll sin utgångspunkt, då det var den som hade väckt intresset för att göra studien från 

början. Däremot sågs inklusionskriterierna över. Från början hade författaren satt en tidsgräns 

för inklusion och denna var att inga artiklar skulle vara äldre än tio år. Det här 

inklusionskriteriet fick tas bort då det framkommit för få artiklar för att det skulle gå att utföra 

en ordentlig litteraturöversikt. Nu fick författaren ett större material att jobba med och detta 

gjorde det möjligt att genomföra studien.  

 

Tio av de tolv artiklar som är med i studien hittades i PubMed och två hittades via den 

manuella sökningen. Det ska dock nämnas att flera artiklar som hittades i PubMed också 

hittades i Cinahl. Att flertalet av de inkluderade artiklarna finns i sökningen från Cinahl 

styrker att valet av sökord har varit relevant. Anledningen till att flertalet artiklar hittades i 

PubMed kan beror på att författaren till det här arbetet har tidigare erfarenheter av 

artikelsökning i PubMed men också på att skribenten tog hjälp av en bibliotekarie vid två 

tillfällen för att vara säker på att sökstrategierna tillämpades på ett optimalt sätt.  Att få tips 

och råd om artikelsökning och att sökningarna gjordes i flera databaser ses som en styrka i 

studien. Detsamma gäller sökorden med både fritextsökning och MeSH-termer.  

 

Inklusionskriterierna i studien handlade om tre olika saker och det var: 

I. Studierna skulle handla om upplevelsen om den vårdande relationen på en operationssal, ur 

operationssjuksköterskors synvinkel.  

II. Artiklarna skulle vara etiskt granskade samt hålla medel eller hög kvalité. 

III. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. 

De här inklusionskriterierna ökade chanserna för att få fler träffar när sökningarna gjordes.  

Eftersom inklusions- och exklusionskriterierna var ganska få hade de artiklar som kom fram 

en stor spridning i tiden med den äldsta från 1995 och den nyaste från 2014. Författaren till 
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det här arbetet kan inte se att det finns någon tydlig skillnad i de uppfattningar som 

framkommer i de olika artiklarna utifrån vilket år artikeln är publicerad. Det tyder på att 

studiens relevans eller trovärdighet vidmakthålls trots att författaren ändrat publiceringsår i 

inklusionskriterierna. De artiklar som inkluderades i studien bedömdes utifrån ett 

granskningsprotokoll för att ta reda på studiernas vetenskapliga kvalitet samt styrkor och 

svagheter. Granskningsprotokollen som har använts i den här studien har modifierats för att 

passa den här litteraturöversikten. Detta är helt i linje med vad Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2011) rekommenderar, att anpassa granskningsprotokollet efter den studie som skall göras. 

Varje artikel har blivit poängbedömd utifrån hur den uppfyllt ett antal olika kriterier. En 

artikels totala poängsumma har sedan räknats om till procent av den totalt möjliga 

poängsumman. Procentberäkning är bra då författaren istället för att använda absoluta tal ökar 

möjligheten att ”vikta” och jämföra olika studier. Ingen av studierna fick full poäng från 

granskningsprotokollet men alla artiklar hamnade under kategorin högkvalitet och detta ses 

som en styrka i den här studien.   

 

För att stärka studiens etiska tillförlitlighet har artiklar med godkännande från en etisk 

kommitté använts. Författaren har inte översatt citaten från ursprungsspråket då citaten inte på 

något som helst sätt får avvika från originalet (Backman 2014).  

 

En tänkbar svaghet i studien är det begränsade antalet artiklar. Antalet artiklar kan ha bidragit 

till att det blev ett enhetligt resultat men det enhetliga resultatet skulle också kunna tyda på att 

analysmättnad uppnåtts i forskningsresultatet.  

 

Vidare forskning 

Då det ganska snabbt stod klart att det inte fanns så många artiklar i ämnet anser författaren 

att det finns behov av vidare forskning. Det finns mycket forskning ur patienternas perspektiv 

men ur operationssjuksköterskornas perspektiv blir materialet genast begränsat. Genom att ge 

en tydligare bild av målgruppens prioriteringar och uppfattningar kan forskning av det slag 

som här presenteras leda till att viktiga strukturella förhållanden kan utvecklas och förbättras 

och målgruppen främjas. Det skulle t.ex. vara intressant att undersöka vilken betydelse 

operationssjuksköterskans kön, ålder och tidigare arbetslivserfarenhet har för hur hen 

uppfattar omvårdnadsbeteenden i den perioperativa vården. I den här studien var det också 

övervägande artiklar från Sverige och det kunde vara intressant att inhämta data från fler 
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länder för att se om det blir någon skillnad i utfallet. Slutligen tycker författaren att det vore 

bra med en ordentlig kartläggning av vad det är som gör att operationssjuksköterskors 

omvårdnadsbeteenden ofta inte får så stort stöd bland såväl kollegor som chefer. 

 

Författaren till arbetet anser att studiens reliabilitet är god då datainsamlingen har beskrivits 

utförligt såväl i text som i tabellform. Artiklarna har också tagits fram på ett tillförlitligt sätt. 

Författaren fick en god hjälp av en bibliotekarie men har sedan under processens gång gått 

tillbaka och själv gjort samma sökningar.  

Relevansen i det insamlade materialet bör vara god då författaren enbart tog med artiklar som 

stämde överens med det valda syftet. Skribenten har försökt skriva på ett tydligt och 

pedagogiskt sätt genom hela arbetet med hjälp av bland annat teman och begrepp som 

återkommer i texten.  

 

SLUTSATS  

Den här studien visar att operationssjuksköterskor värderar avsatt tid med patienten, få någon 

slags kommunikation med patienten, få lära känna patienten etc. är goda och bra 

förutsättningar för att det ska skapas en vårdande relation mellan operationssjuksköterskan 

och patienten. Operationssjuksköterskorna ansåg att det skapades bättre förutsättningar för en 

vårdande relation om den perioperativa processen följdes. Får operationssjuksköterskorna mer 

tid att vara med patienterna får sjuksköterskorna mer kunskap och förståelse både om 

patienterna men också om sig själva och sitt arbete och på så sätt kan vården utvärderas och 

utvecklas i större grad. Vidare kom det fram att operationssjuksköterskorna tyckte att den 

vårdande relationen skulle få ta mer plats i det kliniska arbetet.   
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Bilaga 1. Granskningsmall.  

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval… 

 

Finns det ett tydligt syfte?   Ja□  Nej □  Vet ej □ 

 

Patientkarateristiska   Antal… 

    Ålder… 

    Man/ kvinna… 

   

Är kontexten presenterad?   Ja□  Nej □  Vet ej □ 

Etiskt resonemang?   Ja□  Nej □  Vet ej □ 

 

Urval 

– Relevant?    Ja □  Nej □  Vet ej □ 

– Strategiskt?   Ja □  Nej □  Vet ej □ 

 

Metod för 

– Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja □  Nej □  Vet ej □ 

– Datainsamling tydligt beskrivet?  Ja □  Nej □  Vet ej □ 

– Analys tydligt beskrivet?   Ja □  Nej □  Vet ej □ 

 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja □  Nej □  Vet ej □ 

– Råder datamättnad? (om tillämpligt)  Ja □  Nej □  Vet ej □ 

– Råder analysmättnad?   Ja □  Nej □  Vet ej □ 

 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja □  Nej □  Vet ej □ 

– Redovisas resultatet i förhållande till  Ja □  Nej □  Vet ej □ 

en teoretisk referensram? 

– Genereras teori?   Ja □  Nej □  Vet ej □ 

 

Huvudfynd 

Är beskrivningen/ analysen adekvat?   Ja □  Nej □  Vet ej □ 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet   Låg □  Medel □  Hög □ 
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Bilaga 2. Granskningsmall. 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
 

Beskrivning av studien…………………………………………………………………….. 

 

Forskningsmetod □ RCT    □ CCT (ej randomiserad) 

                      □ multicenter, antal center ………………………………….. 

                      □ kontrollgrupp/er ………………………………………….. 

 

Patientkarateristiska Antal ………………………………………………………… 

  Ålder ………………………………………………………… 

  Man/ Kvinna ………………………………………………… 

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/ exklusion  Ja □  Nej □ 

 

Intervention……………………………………………………………………………………… 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått …………………………………… 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja □  Nej □ 

 

Representativt urval?   Ja □  Nej □ 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja □  Nej □  Vet ej □ 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja □  Nej □  Vet ej □ 

Analyserade i den grupp som de   Ja □  Nej □  Vet ej □ 

randomiserades till?   

Bildning av patienter?   Ja □  Nej □  Vet ej □ 

Bildning av vårdare?   Ja □  Nej □  Vet ej □ 

Bildning av forskare?   Ja □  Nej □  Vet ej □ 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja □  Nej □ 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja □  Nej □ 

 

Adekvat statistisk metod?   Ja □  Nej □ 

 

Etiskt resonemang?   Ja □  Nej □ 

 

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?   Ja □  Nej □ 

Är instrumenten reliabla?   Ja □  Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart?  Ja □  Nej □ 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

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

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Låg □  Medel □  Hög □
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Bilaga 3. Artikelöversikt över inkluderade artiklar (n = 12) 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Kelvered 

M, Öhlén 

J, 

Gustafsson 

BÅ. 

2012, 

Sweden. 

 

Operating 

theatre 

nurses' 

experience of 

patient-

related, 

intraoperative 

nursing care 

 

Att beskriva 

operationssjuksköterskors 

erfarenhet av 

patientrelaterad 

omvårdnad intraoperativt.  

Kvalitativ 

metod med 

beskrivande 

metodik. 

Urvalet bestod av 16 

operationssjuksköterskor.  

 

 

Datainsamlingsmetod: 6 

par intervjuer och 4 

individuella intervjuer.  

Positionering, säkerhet, 

aseptik, organisering och 

hygien är viktiga 

intraoperativa områden, 

både för patienten och för 

operationssjuksköterskan. 

 

Högkvalitet  

 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Lindwall 

L, von Post 

I, Bergbom 

I 

2003, 

Sweden. 

Patients' and 

nurses' 

experiences 

of 

perioperative 

dialogues 

att beskriva och tolka hur 

patienter, 

anestesisjuksköterskor 

och operations-

sjuksköterskor upplever 

omvårdnaden genom pre-

, intra- och postoperativa 

dialoger. 

 

Kvalitativ metod 

med 

hermeneutiskt 

ansats. 

Urvalet bestod av 10 

patienter och 10 

specialistsjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod: 

patienterna intervjuades 

och sjuksköterskorna 

skrev ned sin berättelse. 

 

Ur patientens perspektiv 

var kontinuitet viktig så 

hen kände sig sedd.  

 

Ur sjuksköterske-

perspektivet gav den 

intraoperativa dialogen 

möjlighet att visa 

patienten respekt och 

integritet. 

 

Högkvalitet 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Rudolfsson 

G, 

Ringsberg 

KC, von 

Post I. 
2003, 

Sweden. 

A source of 

strength – 

nurses’ 

perspectives 

of the 

perioperative 

dialogue 

 

att beskriva 

anestesisjuksköterskor 

och operations-

sjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta 

med det perioperativa 

dialogen 

 Kvalitativ 

metod med 

Grounded 

theory 

Det var 10 anestesi-

sjuksköterskor och 10 

operationssjuksköterskor.  

 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

När specialist-

sjuksköterskorna använde 

sig av den perioperativa 

dialogen kände de att de 

delade den perioperativa 

processen med patienten.  

 

Högkvalitet 

 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

McGarvey 

HE, 

Chambers 

MG, Boore 

JR. 

2004, 

Ireland.  

 

The influence 

of context on 

role behaviors 

of 

perioperative 

nurses. 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors roll på 

operationsavdelningen 

 

Fallstudie med 

kvalitativ ansats.  

 

Urvalet bestod av 34 

operationssjuksköterskor  

 

Datainsamlingsmetod: 

observationer och 

intervjuer.  

Författarna analyserade 

även 230 omvårdnads-

dokument och vårdplaner   

 

En del sjuksköterskor 

hade en personcentrerad 

syn och andra hade en 

teknisk syn på 

sjuksköterskerollen.   

 

Högkvalitet 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Lindwall L, 

von Post I. 
2008, 

Sweden.  

 

Habits In 

Perioperative 

Nursing 

Culture 

 

Att studera vanor inom 

den perioperativa 

omvårdnadskulturen.  

Kvalitativ 

metod med 

hermeneutiskt 

ansats. 

Urvalet bestod av 15 

anestesisjuksköterskor 

och 15 operations-

sjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod: 

fokusgruppsdiskussioner. 

Det var viktigt hur 

sjuksköterskorna var 

gentemot varandra för 

det avspeglade sig hur 

det uppträdet emot 

patienten också.  

Högkvalitet 

 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

Metod 

Instrument 

Bortfall 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Leinonen 

T, Leino-

Kilpi H, 

Ståhlberg 

MR, 

Lertola K. 

2003, USA 

 

Comparing 

Patient and 

Nurse 

Perceptions 

of 

Perioperative 

Care Quality 

 

Att jämföra patienters 

och sjuksköterskors 

uppfattning om 

kvaliteten på den 

perioperativa 

omvårdnaden samt att 

identifiera eventuella 

skillnader.  

Kvantitativ 

metod med 

beskrivande 

design.  

 
- SAS 8.0 software 

- Wilcoxon´s two-

sample test 

- Bonferroni 

adjustment 

- Spearman´s 

correlation 

coefficient 

- Cronbach´s 

coefficient 

 

46 i bortfall av 189 

sjuksköterskor 

326 i bortfall av 

1200 patienter 

874 patienter deltog & 

34 anestesisjuksköterskor 

35 operations-

sjuksköterskor 

36 circulating nurse 

29 sjuksköterskor på 

uppvaket. 

9 administrativa tjänster. 
 

 

Datainsamlingsmetod: 

frågeformulär 

 

Specialistsjuksköterskorna 

och patienterna hade olika 

uppfattningar om de olika 

omvårdnadsmomenten. 

Överlag visade det sig att 

patienterna tyckte saker 

fungerade bättre än vad 

sjuksköterskorna tyckte.  

  

Högkvalitet 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Rudolfsson 

G, von Post 

I, Eriksson 

K. 
2007, 

Sweden 

The 

expression of 

caring within 

the 

perioperative 

dialogue: A 

hermeneutic 

study 

Att få en ny förståelse 

av vad som utgör omsorg 

i den perioperativa 

dialogen ur patienter, 

anestesisjuksköterskor 

och operations-

sjuksköterskors 

perspektiv 

Kvalitativ metod 

med 

hermeneutiskt 

ansats. 

Urvalet bestod av 10 

anestesisjuksköterskor 

och 10 operations-

sjuksköterskor. 

Vidare var det 18 

patienter som deltog.  

 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

intervjuer  

Sjuksköterskorna tyckte 

det var viktigt att visa 

patienterna att de brydde 

sig om dem.   

Patienterna tyckte det var 

viktigt att någon lyssnade 

på deras berättelse och 

skapade en god atmosfär 

under processens gång. 

 

Högkvalitet 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Blomberg 

AC, 

Bisholt B, 

Nilsson J, 

Lindwall L 

2014, 

Sweden.  

 

Making the 

invisible 

visible -

operating 

theatre 

nurses' 

perceptions 

of caring in 

perioperative 

practice 

 

Att beskriva 

operationssjuksköterskors 

uppfattning om den 

perioperativa 

omvårdnaden.  

Kvalitativ 

metod med 

fenomenologisk 

ansats. 

Urvalet bestod av 15 

operationssjuksköterskor.  

 

 

Datainsamlingsmetod: 

enskilda intervjuer.  

 

Respondenterna 

upplevde att det 

krävdes mod för att 

möta patienten i dennes 

situation  

 

Respondenterna 

upplevde att det var 

deras plikt att skydda 

och bevara patienternas 

värdighet.  

 

Högkvalitet 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Sørensen 

EE, Olsen 

IØ, Tewes 

M, 

Uhrenfeldt 

L. 

2014, 

Denmark.  

 

Perioperative 

nursing in 

public 

university 

hospitals: an 

ethnography 

Se vad innehållet är i den 

perioperativa 

omvårdnaden samt att se 

hur sjuksköterskor 

samspelar mellan 

omvårdnad och teknik i 

hög specialiserade 

operationssalar på 

universitetssjukhus 

Kvalitativ metod 

med etnografisk 

ansats. 

Urvalet bestod av 24 

sjuksköterskor från 9 

olika enheter. 

Sjuksköterskorna kom 

från två olika 

universitetssjukhus. 

 

Datainsamlingsmetod: 

observationer och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

En del operations-

sjuksköterskor är tekniskt 

lagda och andra har 

lättare att få en bra 

relation till en patient. 

Det här kan avspegla sig 

på den omvårdnad 

sjuksköterskorna ger.  

Högkvalitet 

 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Von Post I, 

Frid I, 

Kelvered 

M &  

Madsen-

Rihlert C. 

2005, 

Sweden.  

 

Den 

perioperativa 

dialogen  

– möjligheter 

och hinder 

för nya vanor 

i praxis 

Att kartlägga vad chefer, 

anestesi- och 

operationssjuksköterskor 

ser som möjligheter och 

hinder för att införa den 

perioperativa dialogen.  

Kvalitativ 

metod med 

hermeneutiskt 

ansats. 

Urvalet bestod av 314: 

43 chefer 

117 anestesi-

sjuksköterskor 

154 operations-

sjuksköterskor 

 

 

Datainsamlingsmetod: 

frågeformulär. 

Patienterna gynnas av den 

perioperativa dialogen på 

så vis att arbetsmiljön för 

specialistsjuksköterskorna 

blir mer kreativa och 

inspirerande. Det här 

gäller både mot 

patienterna men också 

sinsemellan kollegor.  

En del personer vill inte 

ha någon förändring och 

visar en negativ attityd.  

Högkvalitet 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

McNamara 

SA. 

1995,  

USA. 

Perioperative 

Nurses' 

Perceptions 

of Caring 

Practices 

 

– Att se hur omvård 

praktiseras i den 

perioperativa vården. 

– Att se vilka handlingar 

som anses vara vårdande 

handlingar.  

– Att se hur 

sjuksköterskorna agerar 

när de tar hand om 

nedsövda patienter.  

Kvalitativ 

metod med 

deskriptiv 

ansats. 

Urvalet bestod av 5 

sjuksköterskor 

 

 

Datainsamlingsmetoden 

skedde genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Operationssjuksköterskorna 

försökte se patienten som 

en unik individ, detta 

gjordes genom beröring 

och ord. 

Operationssjuksköterskorna 

försökte vara lyhörda för 

eventuella kulturella 

skillnader.  

Operationssjuksköterskorna 

tyckte det var viktigt med 

ett holistiskt synsätt.   

   

Högkvalitet 

 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Post, Iréne 

von. 

1995, 

Sweden.  

“Den 

perioperative 

Dialogen” – 

Kontinuitet i 

Vården 

Att beskriva hur anestesi- 

och 

operationssjuksköterskor 

uppfattar perioperativa 

samtal om det är en 

”perioperativ dialog”.  

Kvalitativ 

metod med 

hermeneutiskt 

ansats. 

Urvalet bestod av 69 

anestesi och 

operationssjuksköterskor.  

 

 Specialist 

sjuksköterskorna hade 

samtalat med 207 

patienter.  

Sjuksköterskan träffar 

patienten under alla 

faser och detta stärker 

sjuksköterskan och 

patienten. Eftersom det 

skulle vara en dialog 

mellan patienten och 

sjuksköterskan blir  

relationen mer 

jämbördigt.   

Högkvalitet 

 

 


