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ABSTRACT 
Background: Participation is a fundamental concept within healthcare. Specifically 

vulnerable are patients who are about to undergo surgical procedures. The environment 

and care within a surgical ward, which is of a highly technogical nature, puts large 

demands on efforts to create participation for the patient.	

Aim: The purpose of this research was to investigate how the staff created participation in 

the care of the patients from when they arrived at the surgery unit until general anesthesia 

was conducted.  	

Methods: A qualitative observational study was chosen to investigate the aim of the 

study. A total of twelve observations were performed.	Data was collected with field notes 

and analyzed with qualitative content analysis. 	

Results: The results consisted of four main themes; Participation through information, 

participation through fellowship, participation through encouragement and unestablished 

or lacking participation. Information were given to make the care and circumstances 

meaningful and comprehensible. The staff confirmed the patients’ needs and feelings in 

order to establish a fellowship. Encouraging the patient to use their own knowledge, 

experiences and physical resources also helped them to participate in their care.	

Conclusions: Information and fellowship were the dominating factors behind creating 

participation for the patient in their stay at the surgery unit. More time for planning and 

preparation before the patient arrives at the surgery unit will help optimize the patients 

participation until general anesthesia has been conducted.	

	

Key words: Participation, Care, Perioperative care, Observational research	

	

	

	

	

	

	

	



2	
	

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Delaktighet är ett grundläggande begrepp inom sjukvården. Särskilt utsatta är 

patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp. Vården och miljön på en 

operationsavdelning är av en i hög grad teknologisk natur, vilken sätter stora krav i 

arbetet med att skapa delaktighet för patienten.	

Syfte: Syftet var att undersöka hur vårdpersonalen skapade delaktighet i omvårdnaden av 

patienter från mottagandet på operationsavdelningen, tills generell anestesi inletts.	

Metod: En kvalitativ observationsstudie genomfördes för att svara på studiens 

syfte.Totalt genomfördes tolv observationer. Datainsamlingen gjordes med 

fältanteckningar och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.	

Resultat: Resultatet delades in i fyra huvudkategorier; delaktighet genom information, 

delaktighet genom gemenskap, delaktighet genom uppmuntran och utebliven delaktighet. 

Patienterna fick information för att göra vården och dess omständigheter meningsfull och 

förståelig. Vårdpersonalen bekräftade patienternas behov och känslor i syfte att skapa 

gemenskap. Patienterna uppmuntrades att använda sina egna kunskaper, erfarenheter och 

fysiska resurser vilket hjälpte dem att vara delaktiga i sin vård.	

Slutsats: Resultatet i studien visar hur delaktighet för patienten kan skapas på en 

operationsavdelning innan generell anestesi inletts. Information och gemenskap var de 

främsta faktorerna i att skapa delaktighet i en högteknologisk miljö som kan vara svår att 

begripa. För att förbättra patienternas delaktighet i det perioperativa skedet kan tid för 

förberedelser och planering utökas för att inte försätta vårdpersonalen i intern konflikt 

mellan olika lojaliteter.	

	

Nyckelord: Delaktighet, Omvårdnad, Perioperativ vård, Observationsstudie 
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1. BAKGRUND 

1.1 Inledning 
Svensk Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) och Patientlag (SFS 2014:821) 

bestämmer att respekt för patientens integritet och självbestämmande ska råda. 

Patientlagen (SFS 2014:821) bestämmer även att vården ska “så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten”. Det har debatterats i årtionden om att 

patienten ska hanteras med respekt och få vara delaktig i vården som bedrivs och 

planeras. Rapporter om tunga arbetsbördor som försvårar möjligheten att ge god 

omvårdnad har ökat missnöjet hos personalen inom den svenska vården. Möjligheten att 

leva upp till vårdideologiska mål upplevs ha minskats på grund av omorganisation och 

minskade ekonomiska resurser inom sjukvården. Personal upplever konflikt mellan olika 

lojaliteter; patienten och organisationen. Respekt i en verksamhet måste gälla för alla 

individer, såväl vårdpersonal som patient, innan en atmosfär kan skapas där empati och 

medmänsklighet mellan patient och vårdpersonal går att förverkliga (Andersson, 1999). 

Stressnivåerna är höga på sjukhusets vårdavdelningar, men extra hög inom den kirurgiska 

vården, enligt intervjuer med nyblivna sjuksköterskor. Inom nio månader har 43% (n=49) 

av de intervjuade sjuksköterskorna bytt arbetsplats minst en gång (Blomberg et al., 2014). 

Ökade krav på produktion leder till att fler uppgifter ska klaras av på kortare tid, vilket 

kan ge personalen en känsla av rutinarbete och stress (Lindwall & von Post, 2008). 

Samtidigt presenterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) siffror på ouppfyllda 

vårdgarantier där patienter inte får operationstid inom 90 dagar (Väntetider i vården, 

2016) och Docteur och Coulter (2012) beskriver i en rapport att det finns brister i 

helhetssynen på patienten.	

	

1.2 Perioperativa dialoger och delaktighet 
Intervjuade sjuksköterskor i chefsposition berättar att produktion i form av utförda 

operationer prioriteras högre av sjukvårdsledningar än att sjuksköterskor ska få möjlighet 

till att utföra en perioperativ dialog med patienter som ska genomgå kirurgi (Rudolfsson, 

von Post & Eriksson, 2007a). En perioperativ dialog innebär att samma 

anestesisjuksköterska och/eller operationssjuksköterska träffar patienten innan, under och 

efter operationen. Dialogen är till för att patienten tillsammans med 

specialistsjuksköterskorna ska ta reda på hur patientens välbefinnande och önskemål kan 
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uppnås från preoperativa till postoperativa skedet. Det är därför viktigt att samma 

specialistsjuksköterskor träffar patienten under hela det perioperativa förloppet så 

kontinuiteten upprätthålls (Lindwall & von Post, 2009). I en studie som undersökt 

patienters upplevelser av preoperativa samtal med anestesiolog visade det sig att 

bekräftelse av patienten och skapande av tillit var viktigt för att patienten ska kunna vara 

delaktig och känna trygghet (Aasa, Hovbäck & Berterö, 2012). Patienter som fått en 

perioperativ dialog där samtal förts mellan anestesisjuksköterska och patient visar att 

patienterna kände sig som en resurs när de kunde erbjuda kärnfull information. 

Patienterna kände sig också att de blev sedda som unika individer när de redan innan 

operationsdagen fick bli involverade i vad som skulle ske under förloppet på 

operationsavdelningen (Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von Post, 2003). Vidare har 

perioperativa dialoger gjort att patienter känt sig tryggare och att patienterna känt sig 

bekräftade av att vårdpersonalen presenterade sig (Berg, Kaspersen, Unby & Hollman 

Frisman, 2013). 	

	

1.3 Tidigare forskning om delaktighet 
När patienten får delge information till anestesisjuksköterskan blir den hjälpt att vägleda 

patienten och upprätthålla ett samarbete mellan dem under operationen (Rudolfsson, von 

Post & Eriksson, 2007b). Intervjuade patienter på en vårdavdelning som genomgått 

kirurgi har definerat hur deras värdighet kan bibehållas genom att få vara delaktiga i vård 

och behandling och därigenom känna sig respekterade och bekräftade (Rasmussen & 

Delmar, 2014). Miljön på en operationssal har beskrivits i studier som högteknologisk 

och stressig vilket kan bidra till objektifiering av patienter där högt tempo och minskat 

engagemang för patienten kan orsaka bristande delaktighet (Almerud, Alapack, Fridlund 

& Ekebergh, 2007; Berg et al., 2013; Lindwall & von Post, 2008). En väl förberedd miljö 

på operation har visats vara viktigt för patientens trygghet (Berg et al., 2013). I studier 

där patienters åsikter undersökts beskrevs förmåga till delaktighet under deras 

sjukhusvistelse vara förenligt med högre upplevd vårdkvalitet (Weissman et al., 2013; 

Jangland, Carlsson, Lundgren & Gunningberg, 2011). Information om behandlingar har 

påvisats vara centralt för att öka förståelsen och delaktigheten hos patienten (Leino-Kilpi, 

1999; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2006; Tobiano, Bucknall, 

Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015). Samtidigt har information för att öka patienters 
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delaktighet om beslut i deras vård i en studie visats vara bristfällig (Fröjd, Swenne, 

Rubertsson, Gunningberg & Wadensten, 2011). När sjuksköterskor intervjuades 

identifierades olika strategier för att skapa delaktighet för patienterna. Vårdpersonalen 

beskrevs ha det yttersta ansvaret för att skapa delaktighet. Det handlade om att visa 

respekt, lyssna aktivt, använda stimulerande frågor och att skapa tillit genom att 

informera och förklara (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Detta kan ses i 

motsats till situationer där delaktighet uteblivit, det vill säga att inte få information, bli 

respekterade som individer eller få frågan om hur de mår (Eldh, Ekman & Ehnfors, 

2008). Patienterna önskar vara delaktiga inne på operationssalen men att de inte alltid 

blivit detta (Hankela & Kiikkala, 1996; Forsberg, Vikman, Wälivaara & Engström, 

2015). Patienterna ville ha fortlöpande information för att förstå procedurerna som 

utfördes, men kände ibland att operationspersonalen glömde dem vilket fick dem att 

känna sig utanför. Det visades att patienter som var tillbakadragna och rädda för att 

opereras hade mindre möjlighet att göra sig delaktiga i sin vård än de som inte var rädda 

för att opereras (Hankela & Kiikkala, 1996). Patienter som uppträdde på ett mer önskvärt 

sätt gjordes oftare delaktiga än andra patienter (Frank, Asp & Dahlberg, 2007; Tobiano et 

al., 2015). Enligt ICN:s etiska kod skall sjuksköterskan vårda genom att visa respekt, vara 

lyhörd och visa medkänsla till patienten. Information som ges ska även vara förståelig 

och anpassad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).	

 
1.4 Definition av delaktighet 
Vårdande innebär delaktighet, att delta och vara med. Begreppet dela kommer 

ursprungligen från ‘delo’ och betyder tvista. Den moderna innebörden betyder däremot 

bl.a. ‘närvaro’, ‘meddelar’ och ‘delar med sig’. När patienten och vårdaren är delaktiga 

består de av samma helhet. Delaktighet uppträder i många olika former och utgörs av 

bl.a. av kommunikation och interaktion. Delaktighet kan även vara mellanmänsklig 

närvaro, medvaro och gemenskap. Närvaron ger frid och vila och ombesörjer bekräftelse 

och förståelse mellan vårdare och patient. Patient och vårdare kan vara delaktiga i tankar, 

känslor och upplevelser (Eriksson, 1987). Eldh (2006) beskriver att patientens delaktighet 

innebär att bli sedd, hörd, trodd och bekräftad gällande ens kropp, själ och erfarenheter i 

mötet med vårdpersonal. I vårdprocessen är det viktigt att patienten får information som 

är lättförståelig och vetskap om hur informationen ska användas för att själv kunna 
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delta.  Patientens egna resurser ska uppmärksammas och uppmuntras som ett annat led i 

delaktighet. Den måste få dela med sig av erfarenheter och kunskaper för att kunna bli 

delaktig. Detta kan ses i motsats till patientens icke-delaktighet vilket beskrivs som att 

inte få information, bli uppmärksammad eller lyssnad på (Eldh, 2006).	

	

1.5 Vårdlidande som omvårdnadsteoretisk referensram 
I vården av patienter definieras vårdlidande som situationer där patientens behov och 

förväntan ej är förenligt med vården som bedrivs (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Eriksson 

(1994) delar in vårdlidandet i fyra kategorier vilka är kränkning av patientens värdighet, 

maktutövning, fördömelse och straff, samt utebliven vård. Kränkning av patientens 

värdighet kan vara att inte svara på dennes frågor, genom att inte patienten blir sedd eller 

att dennes intima zoner ej skyddas. Vårdpersonal som utövar makt över patienten fråntar 

dennes frihet. Det kan handla om att vårdpersonal hellre vill följa rutiner framför att 

förstå patienten och involvera dennes tankar. Genom att fördöma och straffa patienten 

avgör vårdpersonalen vad som är rätt och fel, eller vad som vore bäst för patienten vilket 

är en förnedrande handling.  I situationer där vårdlidande förekommit kan orsaken vara 

att vårdpersonalen inte identifierat patientens behov (Eriksson, 1994). Eriksson menar, 

enligt Arman och Renhsfeldt (2006), att god vård, som lindrar vårdlidande, vill ges av 

alla vårdare om rätt förutsättningar finns. Det största hotet mot god vård är brist på 

gemenskap och medlidande mellan vårdare och patient. Vidare beskriver Arman och 

Rehnsfeldt (2006) att vårdlidande kan definieras som uteblivna relationer på grund av 

brist på information och tid. Uteblivna relationer orsakar således besvikelse, brist på tillit 

och otrygghet. Begreppet vårdlidande är komplicerat och flerdelat. Vårdlidandet kan även 

vara osynligt genom att patienten skyddar sig själv och undviker kontakt och närhet med 

vårdpersonalen. Patienten kan ta avstånd från sin egen förväntan på lindrat lidande och 

förståelse från vården, genom att agera “snäll” och medgörlig (Arman & Rehnsfeldt, 

2006). I vårdvetenskaplig litteratur skriver Wiklund (2003) att patientens delaktighet i 

vården är ett viktigt ämne för patientens upplevelse av omvårdnadens kvalitet och att 

patienten blir kränkt om denne inte får vara delaktig. Om patienten visas respekt så kan 

delaktighet stärka patienten och undvika vårdlidande, men vid brist på respekt kan 

vårdlidande istället orsakas (Wiklund, 2003). Genom att skapa en fungerande relation kan 

patienten få tilltro till sin vårdare och kunna överlåta ansvaret för vården när patienten 
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inte kan värna om sig själv (Wiklund, 2003). Enligt Lindwall & von Post (2005) är 

sjuksköterskans bemötande av patienten i operationsskedet viktigt för att ge patienten 

kraft och göra händelserna förståeliga, hanterbara och betydelsefulla för patienten. 

Sjuksköterskan uppnår detta genom att göra patienten delaktig i det som sker och försöka 

skapa gemenskap (Lindwall & von Post, 2005). Enligt en konceptanalys av 

patientdelaktighet infinner det sig när vårdgivaren och patienten har etablerat en relation 

som ska vara jämlik gällande makt och kontroll mellan de två, och att delande av 

information, kunskap och gemensamt engagemang förekommer (Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2008). 	

 
1.6 Problemformulering 
Det är viktigt att skapa delaktighet för patienten för att inte kränka och orsaka onödigt 

vårdlidande. Studier har påvisat att delaktighet visat sig vara ett centralt begrepp i olika 

vårdsituationer (Forsberg et al., 2015; Larsson et al., 2006; Sahlsten et al., 2009; Tobiano 

et al., 2015). Skapandet av en vårdrelation där patienten känner sig delaktig kan vara 

både tålamod- och tidskrävande för vårdpersonal som rapporterar om tunga arbetsbördor, 

stress och upplevelser av att mindre tid ges för omvårdnad (Andersson, 1999; Blomberg 

et al., 2014; Lindwall & von Post, 2008). Vårdgarantierna uppfylls inte och patienter får 

vänta länge på att få behandling (Väntetider i vården, 2016). Kan tid för god omvårdnad 

och utrymme för patientens delaktighet vara hotad vid stora krav på snabb och effektiv 

verksamhet? Efter genomgång i litteraturen och studier vet vi hur delaktighet inom 

sjukvården definieras och hur delaktighet kan skapas, men det verkar finnas en brist på 

observationsstudier om hur vårdpersonal gör patienter delaktiga i den perioperativa 

omvårdnaden. Genom en observationsstudie tror författarna att bättre data kan inhämtas 

än via frågeformulär eller intervjuer, eftersom människor kan vara omedvetna eller 

generade över sina egna beteenden (Polit & Beck, 2012).	

	

1.7 Syfte 
Syftet var att undersöka hur vårdpersonalen skapade delaktighet i omvårdnaden av 

patienter från mottagandet på operationsavdelningen, tills generell anestesi inletts.	
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2. METOD 

2.1 Design 
En kvalitativ observationsmetod har valts då författarna syftade till att undersöka 

tillämpningen av delaktighet inom en viss kultur, vilket de ej tyckte kunde fångas upp 

med numerisk data som fås genom kvantitativ metod (Henricson & Billhult, 

2012). Genom en observationsstudie trodde författarna att bättre data kunde inhämtas än 

via frågeformulär eller intervjuer, eftersom människor kan vara omedvetna eller generade 

över sina egna beteenden. Författarna ville undersöka kulturella språk, beteenden och 

handlingar som vårdpersonalen kanske inte pratade om eller själva var medvetna om 

(Polit & Beck, 2012). 	

	

2.2 Urval 
Studiens urvalskriterier innefattade patienter som var arton år eller äldre, hade normal 

kognitiv funktion och medvetandenivå och som skulle genomgå planerade operationer i 

generell anestesi på en operationsavdelning på ett svenskt universitetssjukhus. Urvalet 

påverkades ej av kön eller eventuella språkförbistringar. Antalet patienter som skulle 

observeras planerades innan studiens genomförande till ett antal av tio patienter under en 

tidsperiod på tio dagar.  Författarna förstod under studiens gång att fler patienter skulle 

hinnas med under denna tidsperiod, men efter att tolv patienter observerats kunde 

mättnad uppnås på grund av att samma vårdpersonal deltog upprepade gånger. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes utav de patienter som var tillgängliga under 

datainsamlingsperioden på tio dagar (Polit & Beck, 2012). Patienterna identifierades på 

sjukhuset med hjälp av operationskoordinatorer och sjuksköterskor på två olika 

mottagningar, på en dagkirurgisk avdelning och på en vårdavdelning dit patienterna 

inkom dagen innan operation. På grund av logistiska skäl planerades observation av 

tillgängliga patienter avseende vilken tid på dygnet de planerades för operation. Eftersom 

samtycke för deltagande från patienterna inhämtades i ett lugnt skede innan operation, 

kunde författarna därför genomföra flera observationer varje dag. Det som styrde urvalet 

av personalen berodde på vilka som för dagen var stationerade på patienternas salar och 

kunde inte påverkas utav författarna. Tiden för observationerna var från ankomst till 

operationsavdelningen till att generell anestesi inletts.	
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2.3 Redovisning av deltagare 
Totalt tillfrågades 16 patienter om att delta i studien vilket alla patienter accepterade. 

Bortfallet bestod av 4 patienter, där 3 av patienterna inte gick att observera på grund av 

att deras operationstider kolliderade, samt att en patients operation ställdes in. Totalt 

observerades 12 patienter; 6 män och 6 kvinnor i åldrarna 24-80 år. Medelåldern hos 

männen var 54 år och hos kvinnorna 62 år. Totalt deltog 8 olika anestesiologer och 12 

olika anestesisjuksköterskor. Antalet olika anestesiundersköterskor, 

operationssjuksköterskor, operationsundersköterskor och kirurger har ej noterats på grund 

av högt arbetstempo som medförde svårigheter att identifiera samtliga ur vårdpersonalen 

som var involverade under observationerna.	

	

2.4 Kontext och rutiner 
Fältet där observationerna ägde rum var på en operationsavdelning. Dit patienterna först 

kom och träffade vårdpersonalen var i en korridor precis innanför entrén till 

operationsavdelningen. Korridoren verkade fungera sekundärt till sänghall även som ett 

förråd för apparatur och instrument. Ibland hämtades patienterna på den postoperativa 

enheten dit patienterna skickades från avdelningen preoperativt för att korta ner tiderna 

mellan operationerna. Anestesisjuksköterskan, anestesiundersköterskan och 

anestesiologen tog hand om patienten tills dess att den somnat. Anestesisjuksköterskan 

hade sedan ansvar för den specifika omvårdnaden för patientens respiration, cirkulation 

och välbefinnande under hela operationen. Operationssjuksköterskan, 

operationsundersköterskan och kirurgen var ofta  närvarande innan patienten sövdes för 

att eventuellt presentera sig, informera patienten och säkerställa en adekvat placering av 

patientens kropp för att underlätta kirurgin.	

	

2.5 Datainsamlingsmetod 
Interaktioner mellan patient och vårdpersonalen observerades, noterades och fick utgöra 

materialet i fältanteckningarna. Dessa skrevs ner fortlöpande under observationstillfället 

för att sedan skrivas ut i sin helhet på dator direkt efter observationstidens slut. 

Författarna har med sitt eget språk och tolkningar beskrivit sina erfarenheter av det som 

observerats. Anteckningarna skrevs i form av deskriptiv och reflekterande karaktär. Detta 

innebär en objektiv beskrivning av vad som skedde eller uteblev under observationerna 

och författarnas egna upplevelser av dessa (Polit & Beck, 2012). Enligt selektivt 
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intermittent tidsmodell (Jeffrey & Troman, 2004) hade författarna ett anpassningsbart 

synsätt på tillträdet till fältet för att genomföra observationerna. Tillträdet berodde på när 

patienternas operationer var planerade och när de scenarier som författarna önskade 

observera skulle förekomma. 	

	

2.6 Tillvägagångssätt 
Tillstånd för att genomföra studien inhämtades skriftligt från sektionschef för 

anestesiavdelningen (se bilaga 2). Specifik information delgavs därefter via brev (se 

bilaga 3 & 4) till cheferna på berörda avdelningar som författarna behövde få kontakt 

med och inhämta samtycke från. Tillåtelse för att genomföra studien gavs från den 

tillfrågade chefen på operationsavdelningen som därefter, via e-mail, även mailade ut 

informationsbrev till vårdpersonalen tillsammans med huvudtiteln på studien. Vidare 

gavs även tillåtelse från cheferna på en vårdavdelning, en dagkirurgisk avdelning och 

från två mottagningar. På vårdavdelningen rekryterades patienterna dagen innan 

operation och från den dagkirurgiska avdelningen rekryterades patienter som skulle 

opereras samma dag. Koordinatorer och sjuksköterskor på avdelningarna och 

mottagningarna användes som nyckelpersoner för att dagen innan, eller samma dag, 

kunna identifiera lämpliga patienter. Information gavs till patienterna verbalt och med ett 

brev (se bilaga 1). Samtycke erhölls både muntligt och skriftligt med en blankett (se 

bilaga 1). Författarna besökte patienterna där de befann sig på sjukhuset för att informera 

och inhämta samtycke. Innan första observationen sattes informationsbrevet till 

operationsavdelningen (se bilaga 4) upp på synliga platser inne på avdelningen för att 

belysa anledningen bakom författarnas närvaro och personalens frivillighet att delta. 

Innan varje observationstillfälle undersökte författarna vilken vårdpersonal som skulle ha 

hand om patienten under observationen. Genom att ej låtit sig bli för involverade i fältet 

har författarna minskat risken att tolkningarna av observationerna har påverkats av 

deltagarna (Polit & Beck, 2012). En självmedvetenhet har beaktats då kroppsspråk och 

kläder har anpassats. Anteckningar skedde med diskretion. Observationerna skedde utan 

att författarna aktivt deltog i omvårdnaden eller uttryckte åsikter om vad de tyckte och 

tänkte (Carlson, 2012).  Kortare fältanteckningar skrevs ned fortlöpande under 

observationstillfällena och skrevs sedan ut i sin helhet på dator direkt efteråt. Tidtagning 
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skedde vid varje observationstillfälle. Den kortast observerade tiden var 9 minuter och 

den längsta 43 minuter. De tolv observationstidernas medelvärde blev 17, 75 minuter. 	

	

2.7 Forskningsetiska överväganden 
Enligt en informerad samtyckesprocess fick patienterna information om vad studien 

skulle handla om, de fick tillfälle att fundera på om de ville delta samt information om att 

det är frivilligt (Kjellström, 2012). Patienterna gavs försäkran om att deras samtycke till 

att delta i studien när som helst fick avbrytas och att deras deltagande var anonymt. 

Undantag skedde första observationsdagen, då patienterna identifierades av personalen på 

vårdavdelningen, som delade ut breven till patienterna. Dagen därpå besöktes patienterna 

preoperativt av författarna för att inhämta blanketten med underskrift, ge ytterligare 

muntlig information och även säkerställa samtycke verbalt. Vårdpersonalen som var 

ansvariga för patienten fick möjlighet att avbryta deras deltagande och informerades om 

att deltagandet är frivilligt. Vårdpersonalen söktes därefter upp för att inhämta samtycke 

muntligt och återigen belysa deras frivillighet till att delta. I en av observationerna valde 

författarna att avbryta observationen strax innan inledning av anestesi med hänsyn till 

patientens välbefinnande. För att hållas anonyma och inte kunna identifieras i det färdiga 

materialet benämns vårdpersonalen endast med sin yrkestitel (Carlson, 2012). 	

	

2.8 Bearbetning och analys 
Analys av materialet utfördes baserat på kvalitativ innehållsanalys för observationsstudier 

av Graneheim och Lundman (2003). Texten lästes igenom flertalet gånger av båda 

författarna för att skapa en helhetsbild av studiens material. Författarna delade upp texten 

i stycken för att sedan anteckna beskrivande kondenserade meningar i marginalen 

bredvid. Dessa lästes sedan igenom för att identifiera återkommande innehåll som 

skapade trender. Trenderna abstraherades sedan till underkategorier. Texterna markerades 

därefter i olika färger beroende på vilken underkategori de tillhörde. De olika 

underkategorierna mynnade sedan tillsammans ut i fyra stora 

huvudkategorier; “delaktighet genom information”, “delaktighet genom gemenskap”, 

“delaktighet genom uppmaning” och “utebliven delaktighet”.	
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Tabell 1. Exempel på studiens dataanalys.	

Meningsbärande enhet	 Kondenserad enhet	 Underkategori	 Huvudkategori	

Patienten säger “Är du 

med mig hela tiden?”	

Anestesisjuksköterskan 

säger “Ja, från början till 

slut.”	

Patienten uttrycker oro 

som bekräftas av 

anestesisjuksköterskan.	

Bekräfta 

patientens 

upplevelser och 

välbefinnande	

Delaktighet 

genom 

gemenskap	

	

3. RESULTAT 
Resultatet presenteras i tabell 2 med de underkategorier som fått bilda studiens 
huvudkategorier. Innehållet som fått bilda varje underkategori presenteras löpande i 
texten nedanför tabellen.	

Tabell 2. Presentation av huvud- och underkategorier.	

Underkategorier	 Huvudkategorier	

● Information om vårdpersonalen samt om utförd och 

planerad vård	

	

● Information för att göra omständigheter och handlingar 

förståeliga och betydelsefulla	

Delaktighet genom 

information	

● Mellanmänsklig närvaro genom småprat, beröring och 

humor	

● Bekräfta patientens upplevelser och välbefinnande	

Delaktighet genom 

gemenskap	

● Uppmärksamma patientens tidigare erfarenheter, 

egenskaper och kunskaper	

● Uppmuntra till fysiskt deltagande	

Delaktighet genom 

uppmuntran	

● Bristande respekt genom objektifiering	

● Bristande information eller uppmärksammande	

	

Utebliven delaktighet	
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3.1 Delaktighet genom information 

3.1.1 Information om vårdpersonalen samt om utförd och planerad vård 
Vårdpersonalen gjorde sig till känna för patienten genom att presentera sig med namn 

och titel.	 De informerade och förberedde patienterna i förväg om vad som för 

omvårdnadshandlingar som skulle utföras på operationsavdelningen, till exempel att 

berätta att de skulle lyfta på patientens täcke innan de gjorde det. När patienten skulle 

skjutsas eller ledas in på operationssalen gav vårdpersonalen navigerande direktiv. 

Patienterna informerades om det perioperativa vårdförloppet genom att vårdpersonalen 

berättade att de väntade på att anestesiologen ska komma in på salen, eller vid ett tidigt 

skede informera om att patienten kommer att kopplas upp med övervakningsutrustning. 

Vårdpersonalen informerade patienten om smärtsamma procedurer, som stick vid 

nålsättning. En ur vårdpersonalen berättade för patienten att den kommer få fler venflon 

när efter sövning. Information gavs om att patienterna ska få andas syrgas på en mask och 

sedan få anestesiläkemedel.	

	

Anestesiologen håller upp en syrgasmask för patienten och säger “Du 

ska andas genom masken här innan, så får du läkemedel sen så du sover 

skönt och djupt”.	

	

3.1.2 Information för att göra omständigheter och handlingar förståeliga och 
betydelsefulla 
När vårdpersonalen knöt upp patientens skjorta informerade de om detta och förklarade 

att det var för att undvika tryck mot huden när patienten lagt sig ned. Patienterna 

informerades om varför de behövde vänta utanför operationssalen. Vårdpersonalen 

informerade om tänkbara upplevelser och effekter som patienten kunde ha erfarit av 

läkemedlen, som muntorrhet, yrsel eller värmekänsla. En undersköterska informerade 

patienten om att denne skulle få en urinkateter efter sövning och därför behövde ta av sig 

sina underkläder i förväg.	

	

Anestesiundersköterskan säger “Under operationen kommer du få 

urinkateter, den kanske inte är kvar när du vaknar... men kan svida lite 
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då när du kissar, då vet du varför”. Patienten svarar “Ja jag måste ju bli 

av med allt dropp.”	

	

3.2 Delaktighet genom gemenskap 

3.2.1 Mellanmänsklig närvaro genom småprat, beröring och humor 
I samband med omvårdnaden småpratades det mellan vårdpersonalen och patienterna om 

saker oberoende av vården. När patienten skulle gå in på salen gick vårdpersonalen 

bredvid och höll armen runt patienten för att hålla ihop täcket. För att lugna de patienter 

som hade ont kunde vårdpersonalen lägga en hand på patientens axel eller arm. 

Vårdpersonalen kunde skämta på varandras bekostnad för patienten eller om 

vårdrelaterade procedurer.	

	

Anestesisjuksköterskan börjar hjälpa patienten över. Patienten och 

anestesisjuksköterskan småskrattar när de samtidigt skojar om sina 

åldrar och att man inte är ung och vig längre.	

	

3.2.2 Bekräfta patientens upplevelser och välbefinnande 
Under smärtsamma procedurer frågade vårdpersonalen patienten upprepade gånger om 

patienterna hade ont eller ej, men även hur det kändes eller hur det gick. Vid mobilisering 

från säng frågade och uppmärksammade vårdpersonalen om patienterna kände sig yra 

eller hur de kände sig. Patienternas upplevelser när de var under påverkan av 

anestesiläkemedel eller när deras venflon spolades för funktionskontroll, togs också 

hänsyn till genom att de tillfrågades om hur det kändes. Vårdpersonalen visade förståelse 

för patienternas förmodade upplevelser av att det var många människor på salen och 

mycket som skedde samtidigt, genom att säga “....det är mycket som pågår här”, eller 

“Nu är vi alla på dig”. Om patienterna frös eller påtalade att det var kallt på salarna, så 

var vårdpersonalen snabba med att bekräfta detta och hjälpa patienterna. Vårdpersonalen 

uppmärksammade patienternas möjliga obehag, genom att till exempel inte låta slangar 

hänga i patienternas ansikte, att fråga om de låg bekvämt eller genom att lägga på ett 

extra täcke om de frös. Vårdpersonalen önskade patienterna godnatt och att de skulle 
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sova gott innan de sövdes. När patienterna ställde frågor uppmärksammades och 

besvarades dem av vårdpersonalen. 	

	

Patienten frågar “Är du med mig hela tiden?” Anestesisjuksköterskan 

svarar “Ja, från början till slut.”	

	

Vårdpersonalen bemötte patienternas orosyttringar genom att bekräfta vad dem hört, eller 

genom att svara på frågor och förklara.	

	

“Var det i samband med när du somnade?” frågar anestesisjuksköterskan. 

Patienten säger “Jag kände mig helt förlamad...kunde inte 

kommunicera...ville säga något men det gick inte …. Jag kunde knappt få 

fram ett ord, förrän till slut då jag sa “söv mig!”. Anestesisjuksköterskan 

frågar “Har någon berättat för dig vad det kunnat bero på?” och fortsätter 

“Det låter som du fått muskelrelaxantia och det har vi inte här idag. Vi 

gör annorlunda här”.	

	

3.3 Delaktighet genom uppmuntran 

3.3.1 Uppmärksamma patientens tidigare erfarenheter, egenskaper och kunskaper 
Patienterna tillfrågades om de har följt förberedelserna inför operation, trots att 

informationen redan inhämtats från journal eller rapporterade avdelningssjuksköterska. 

Patienterna uppmanades själva berätta om sina sjukdomar och besvär. 	

	

...Sedan fortsätter anestesisjuksköterskan att säga “Du hade ont förra 

gången hörde jag”. Patienten och anestesisjuksköterskan pratar om den 

senaste operationen. Anestesisjuksköterskan frågar om det var samma typ 

av operation och om vad patienten fick för läkemedel efteråt. “Du har 

tagit Alvedon innan…vet du vad du fick förra gången?” “Jag fick allt 

möjligt” svarar patienten.	

	

Vårdpersonalen uppmärksammade patienternas styrkor för dem, som att de hade en bra 

inställning. Patienternas tidigare kunskaper och erfarenheter om att vårdas på sjukhus 
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uppmärksammades av vårdpersonalen genom att visa och prata om utrustning som var 

bekant för patienten. 	

3.3.2 Uppmuntra till fysiskt deltagande 
Vårdpersonalen identifierade patienternas resurser, ifall de kunde gå själva till salen eller 

behövde stöttning. De patienter med nedsatt fysik av olika skäl ombads ändå att hjälpa till 

i den mån de kunde, exempelvis genom att lyfta på huvudet. Patienterna tilläts själva 

hjälpa till med positionering på operationsbordet.	

	

Anestesiundersköterskan säger: “Men jag tror du ska hasa upp lite 

till...sätt i hälarna och skjut dig uppåt” till patienten.	

	

En patient som behöver ha syrgastillförsel tillfrågades kontinuerligt om hon orkade gå 

några steg. Patienter som av olika anledning ville hålla masken själva tilläts göra detta.	

	

3.4 Utebliven delaktighet 

3.4.1 Bristande respekt genom objektifiering 
Det hände att vårdpersonal som inte presenterat sig fick telefonsamtal och fortsatte prata 

vid patientens huvudända, både vid förberedelser och vid sövning. Vårdpersonal som ej 

var delaktiga i den enskilde patientens vård kunde komma in på operationssalen med 

telefonsamtal eller ärenden rörande annan verksamhet. Vårdpersonalen pratade mycket 

sinsemellan om olika läkemedel och doseringar eller medicintekniska produkter. 

Operationssjuksköterskor och operationsundersköterskor befann sig ofta inne på 

operationssalen innan patienten hade kommit in, men hälsade sällan. 

Operationspersonalen kunde förbereda medicinsk utrustning utan att berätta vad det var 

samt komma och gå flertalet gånger under patientens vistelse på operationssalen utan att 

presentera sig. När sjuksköterske- eller läkarstudenter var närvarande kunde deras 

handledare (läkare eller sjuksköterskor) stå och prata om patienternas ingrepp eller 

diagnos “över huvudet” på patienterna.	 Vårdpersonalen kunde sinsemellan prata över 

huvudet på patienterna om hur de bäst kunde positioneras eller mobiliseras. I ett av fallen 

där det diskuterades om hur patienten skulle lyftas över till operationsbordet påpekade 

patienten själv att den kunde förflytta sig på egen hand. Det förekom att vårdpersonal 
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gick fram till patienterna för att känna på och undersöka deras kroppar innan de hade 

presenterat sig, som enligt 	

	

Anestesiologen kommer in på operationssalen och börjar direkt känna 

på patientens hals och käke utan att först presentera sig för patienten.	

 

3.4.2 Bristande information eller uppmärksammande 
Patienterna som skjutsades in i säng in till operationssalen fick inte alltid information om 

var de var på väg. Anestesisjuksköterskorna hade ofta mycket saker kvar att förbereda 

inför sövning, så som att dra upp läkemedel vilket gjordes med patienten på sal i tystnad. 

Ibland pratade patienterna om något utan att få svar eller påtalade att de frös eller 

liknande utan att någon på salen reagerade. Vårdpersonalen kunde lägga på ett 

värmetäcke eller starta infusionsvätska utan att berätta vad de gjorde eller varför. Ibland 

informerade vårdpersonalen att de skulle koppla upp övervakningsutrustning men utan att 

förklara själva syftet. Frågor som är viktiga för intubation som gapförmåga och 

nackproblematik ställdes utan att ge information om varför det var viktigt att veta till 

patienten. Vårdpersonalen ställde sällan öppna frågor till patienterna. Patienterna fick 

sällan frågan om de hade några funderingar, eller om hur de mådde generellt. En patient 

var mycket orolig inför anestesin och var i behov av information:	

	

“Kommer jag att somna nu då?” säger patienten nervöst med högre 

röstläge. “Ja det får vi se” svarar anestesisjuksköterskan lite skämtsamt. 

“Får vi se? Ska ni operera när jag är vaken?” frågar patienten nervöst.	

	

4. DISKUSSION 
Delaktighet genom information identifierades vara den mest betydande huvudkategorin. 

Det handlade om att patienterna fick information om utförda och planerade 

omvårdnadshandlingar under vårdförloppet. Information utgjorde en viktig komponent i 

skapandet av delaktighet på grund av att operationsavdelningens avancerade vårdmiljö 

kan vara svår för patienten att begripa. Skapandet av delaktighet genom gemenskap 

bestod till stor del av att besvara och bekräfta patientens frågor och oros- eller 
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behovsyttringar. Skapandet av delaktighet för patienten gjordes även genom uppmuntran. 

Det kunde innebära att identifiera och använda patientens egna resurser, erfarenheter och 

kunskaper. Situationer där delaktighet uteblivit eller varit bristfällig skedde när 

förberedelser inför operationen varit otillräckliga eller när vårdpersonalen av andra 

anledningar var stressade. Detta ledde till situationer där patienternas delaktighet blev 

lidande. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Delaktighet genom information 
Denna studies resultat visar hur vårdpersonalen informerade om vilka 

omvårdnadshandlingar som utfördes och hur planen för den perioperativa omvårdnaden 

såg ut. Grunden för delaktighet initierades genom att vårdpersonalen presenterade sig och 

sin yrkesroll. När vårdpersonalen informerade om navigationsdirektiv kunde patienten gå 

gemensamt med vårdpersonal in till operationssalen utan att behöva reduceras till följare. 

Information om omvårdnad som förklarar och gör omvårdnaden förståelig och 

betydelsefull kan ha stärkt patientens förmåga till delaktighet. Författarnas analys om att 

information skapar delaktighet påvisas även från tidigare studier (Berg et al., 2013; 

Hankela & Kiikkala, 1996; Larsson et al., 2006; Rudolfsson et al., 2007b; Sahlsten et al., 

2009; Tobiano et al., 2015; Wiklund 2003). Berg et al. (2013) visar att kontinuerlig 

information med introduktion av nya procedurer till patienter skänkte trygghet. Detta ses 

i författarnas studie när en patient fått reda på att denne kommer få urinkateter och hur 

det kommer att påverka patienten postoperativt, eller när anestesisjuksköterskan 

informerar patienten om hur läkemedel som ges kommer att påverka patientens 

upplevelser. Detta kan ha lett till ökad förståelse hos patienten och en känsla av att bli 

sedd och delaktig. Patienten visades hänsyn och respekt, och kunde således få känslan av 

att vara en betydelsefull individ, kunde bli delaktig i sin vård och därigenom kunde 

vårdlidande undvikas (Eriksson, 1994). Hankela och Kiikkala (1996) visar att patienter 

vill ha information för att de inte själva alltid vet vilka frågor de ska ställa. Även enligt 

Patientlagen är vårdpersonalen skyldiga att ge individuellt anpassad information om 

omvårdnadshandlingar gällande hur vårdförloppet kommer att se ut (SFS 2014:821). 	
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4.1.2 Delaktighet genom gemenskap 
Skapandet av delaktighet genom gemenskap och bekräftelse har tydligt beskrivits i 

tidigare studier och har även påträffats i den här studiens resultat (Eldh, 2006; Lindwall 

& von Post, 2005; Sahlsten et al., 2008; Sahlsten et al., 2009). Bekräftelse av patienten 

kunde ske med hjälp av beröring när patienten uttryckte oro eller smärta. Genom beröring 

och att tillgodose patientens behov verkade vårdpersonalen förmedla en känsla av 

närvaro, att patienten kände sig sedd och bekräftad (Aasa et al., 2012). Småprat och 

skämtsamma konversationer mellan vårdgivare och patient skapade delaktighet genom en 

känsla av gemenskap mellan dem och deras yrkes- och patientroll blev mindre påtaglig 

(Eldh, 2006; Eriksson, 1987). När patienten upplevde obehag och oro bekräftades 

patienten genom att behoven tillgodosågs i form av omvårdnadshandlingar. Frågor som 

patienten ställde gav intryck av behov för information och trygghet. När frågor 

besvarades visade vårdpersonalen att de hört och uppmärksammat patienten, och därmed 

visat förståelse för patientens upplevelse och skapat delaktighet (Eldh, 2006; Sahlsten et 

al., 2009). Gemenskap kunde även yttra sig genom att vårdpersonalen skänkte patienten 

en kommentar av välvilja och omsorg, som att önska patienten en god sömn. Även ur ett 

vårdetiskt perspektiv stämmer fynden väl överens med vad som beskrivs som god vård. 

Där kan vårdaren ses som att denne visar respekt och lojalitet för patientens behov och 

intressen, på detta sätt skapa en ömsesidighet och delaktighet (Malmsten, 2008; Sahlsten 

et al, 2008) och vårdlidande undvikas (Eriksson, 1994). 	

	

4.1.3 Delaktighet genom uppmuntran 
Delaktighet kunde också observeras i form av uppmuntran av patientens egna 

erfarenheter, egenskaper, kunskaper och fysiska resurser. Patienten fick själv dela med 

sig av sina egenskaper och erfarenheter vid ankomst till operationsavdelningen. Detta tror 

författarna kunde hjälpa patienten att känna sig betydelsefull och betrodd som en resurs 

för vårdpersonalen. Om patienten hade varit sövd tidigare uppmuntrades patienten att 

berätta och dela med sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Patienten kunde 

därigenom ha bekräftats som en unik individ med speciella kunskaper och erfarenheter 

som kunde hjälpa vårdpersonalen (Eldh, 2006). Uppmuntran gavs till patienten att 

förflytta sig själv från säng till operationsbord trots att kontrollerade omständigheter 

rådde, då patienten måste hindras från att kontaminera rena områden på operationsbordet. 
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Patienten kan känna sig stärkt i sin fysiska förmåga då de blir tillfrågade att förflytta och 

ta sig över själva utan att behöva belasta personalen. När patienten får en mer betydande 

roll i sin omvårdnad kan en direkt delaktighet i dennes vård uppnås. Delaktighet genom 

att uppmärksamma patientens egna resurser har tidigare betonats i flera studier (Eldh, 

2006; Rasmussen & Delmar, 2014; Rudolfsson et al., 2003).	

	

4.1.4 Utebliven delaktighet 
Följande situationer visar på bristande delaktighet som kan ha riskerat att kränka 

patienten och skapa vårdlidande (Arman & Rehnsfeldt, 2006; Wiklund, 2003; Eriksson, 

1994). När delaktighet skapas kan vårdlidande för patienten förhindras vilket beskrivits i 

relevant vårdteoretisk vetenskap (Arman & Rehnsfeldt, 2006; Aasa et al., 2012; Sahlsten 

et al., 2009; Eriksson, 1994). I denna studie visades det som tidigare beskrivits i 

vårdvetenskaplig litteratur (Fröjd et al., 2011), att information till patienten inom vården 

ibland har varit bristfällig eller uteblivit och därigenom orsakat bristande delaktighet 

(Eldh, 2006). Vårdpersonalen beskrev inte alltid orsaken till deras 

omvårdnadshandlingar. Exempel på detta kunde vara varför de kopplade upp patienten 

till övervakningsutrustning eller frågade om patientens nack- och käkrörlighet utan att 

berätta för patienten varför sådan information behövde inhämtas. Det kan leda till att 

patienten fått känslan av att dennes förståelse blivit åsidosatt och ej är viktig. Anpassad 

och förståelig information ska enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ges till alla 

patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Likt andra studier har situationer med 

utebliven eller bristande delaktighet förekommit på grund av otillfredsställande närvaro 

och bekräftelse (Arman & Rehnsfeldt, 2006; Eldh et al., 2008). Det var flera tillfällen där 

vårdpersonal gick in och ut ur operationssalen och pratade med varandra “över huvudet” 

på patienten. Det kunde handla om ärenden rörande andra angelägenheter som inte är 

meningen att patienten skulle vara delaktig i. Benämningar och annat som patienten inte 

känner till kan möjligen skapa en otrygg miljö inför sövningen. I vissa fall frågade eller 

bad patienten om något utan att få svar eller bekräftelse. Dessa behov som ej tillgodosetts 

kan ha gjort att patienten inte kände sig sedd eller hörd, följt av bristande delaktighet och 

vårdlidande (Eldh, 2006; Eriksson, 1994). Istället för öppna frågor fick patienten mottaga 

riktade eller rutinartade frågor ur ett nyttoperspektiv där vårdpersonalen endast ville ha 

korta svar. Om vårdpersonalen hade ställt öppna stimulerande frågor kunde en god 
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kontakt upprätthållts (Sahlsten et al., 2009). En anledning bakom detta kan vara att 

vårdpersonalen försökt undvika att riskera ägna större tid åt utsvävande dialoger när 

verksamheten kräver snabbt och effektivt arbete (Lindwall & von Post, 2008). Ibland 

kände personalen på patientens kroppar innan de presenterat sig, vilket kan ses som 

intresse enbart fanns för en aktuell kroppsdel och inte patientens helhet. Detta kan få 

patienten att känna sig objektifierad i ett led av bristande helhetssyn (Docteur & Coulter, 

2012).  Trots stora möjligheter att kommunicera med patienten, så presenterade sig oftast 

ej operationspersonalen. Detta kan bero på den bakomliggande kulturen av att 

operationssjuksköterskorna mest har hand om patienten efter att anestesin inletts. Det kan 

dock orsaka att patienten känner ett bristande engagemang och delaktighet (Almerud et 

al., 2007; Berg et al., 2013).	

	

4.1.5 Reflektion 
Vårdlidande är komplicerat och patienterna som deltagit i studien har alla haft olika 

personligheter. Arman och Rehnsfeldt (2006) beskriver att vårdlidandet kan vara 

osynligt. Patienten skyddar sig själv genom ha en medgörlig attityd där de undviker 

kontakt och närvaro med vårdpersonalen. Detta bekräftas av studier där patienter oftare 

gjordes delaktiga när dem uppträdde mer önskvärt och tillmötesgående (Frank et al., 

2007; Tobiano et al., 2015), i motsats till när de upplevdes som rädda för att opereras 

(Hankela & Kiikkala, 1996). Patienterna som deltog i observationerna kan därför ha haft 

olika förutsättningar för delaktighet vilket kan förklara situationerna när delaktigheten 

uteblivit eller varit bristande. Författarna har även lagt märke till att förberedelser inför 

anestesin ofta utförts när patienterna redan har hämtats in på operationssalen. Detta kan 

också ha påverkat möjligheten att skapa delaktighet för patienterna, som även bekräftas 

av tidigare studier (Berg et al., 2013).  I en högteknologisk miljö distraheras 

vårdpersonalens fokus från patienten till apparater och skärmar (Almerud et al., 2007; 

Berg et al., 2013). Situationer med bristande delaktighet hade därför kunnat undvikas om 

vårdpersonalen haft mer tid för förberedelser, eller möjlighet till perioperativa dialoger 

(Aasa et al., 2012; Berg et al., 2013; Rudolfsson et al., 2003). Delaktighet hade också 

kunnat förbättrats genom att en god tvärprofessionell vårdplan upprättats innan patientens 

ankomst. Även om förutsättningarna är bristande så ska vårdpersonalen enligt ett 

vårdetiskt perspektiv se patienten som ett subjekt och gemenskapen dem emellan hållas 
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högre än teknologi och effektivitet (Stryhn, 2008). Därför kan den bristande 

delaktigheten även förklaras av en lojalitetskonflikt mellan patienten och organisationen 

(Andersson, 1999). Vårdpersonalen har isåfall varit mer mån om att organisationen och 

verksamheten på operationsavdelningen fortlöper som planerat på bekostnad av 

patienternas delaktighet.	

 
4.2 Metoddiskussion 
Inom kvalitativ forskningsmetod används begrepp som giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att beskriva forskningens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2003). 

En forsknings giltighet handlar om studiens fokus och hur data och analys har använts för 

att belysa detta fokus. En studies tillförlitlighet syftar på hur konsekvent forskarna har 

följt sin datainsamlingsmetod. Under studiens gång kan observatörerna nå djupare insikt 

om det som observeras, och fokus under observationerna kan smalnas av. Med 

överförbarhet menas till vilken grad en studies resultat kan överföras och tillämpas i 

annan verksamhet än just den som observerats (Graneheim & Lundman, 2003).	

	

4.2.1 Giltighet  
Då vårdpersonalen observerats på plats i fältet kunde de ej undanhålla genant information 

eller beteenden som de ej själva var medvetna om. Detta är en styrka i metoden som 

valts. Det är författarnas egna tolkningar och ord som beskriver det som observerats och 

kan därför ha påverkats av författarnas förförståelse och personlighet (Polit & Beck, 

2012). För att ge ytterligare styrka till resultatet hade den observerade vårdpersonalen 

kunnat få ta del utav det icke färdiga resultatet under observationsperioden, men eftersom 

samma vårdpersonal kunde komma att delta i senare observationer så valde författarna att 

undvika detta för att inte avslöja för mycket om vad författarna observerar. På grund av 

detta har det som tolkats ej kunnat verifieras utav aktuell vårdpersonal och måste därför 

ses som en svaghet i studien. Det finns en risk att patienterna och vårdpersonalen blev 

påverkade av författarnas närvaro under observationstillfällena. Vissa patienter uttryckte 

att de kände en viss trygghet med författarnas närvaro och kanske därför ej hade samma 

behov av delaktighet från vårdpersonalen. Det är högst sannolikt att författarnas närvaro 

har påverkat vårdpersonalen, även om de verkade gå in i sina yrkesroller efter ett tag och 

glömde bort författarnas närvaro. Innan studien startades fick vårdpersonalen dessutom 
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vetskap om studiens titel vilket kan ha påverkat deras uppträdande under observationerna. 

Genom bekvämlighetsurval kunde författarna enkelt och effektivt rekrytera deltagare till 

studien. Detta passade författarna väl eftersom tidsplanen ej tillät mer avancerad 

urvalsmetod.  Nackdelarna med detta urval var att det ej gick att säkerställa att patienter 

som representerade en hel population blev rekryterade. Dokumentation av vårdpersonalen 

kunde ha varit bättre för att undersöka om ålder, kön eller antal aktiva år inom yrket, 

kunde ha påverkat hur vårdpersonalen skapar delaktighet. Beträffande utarbetningen av 

underkategorier och huvudkategorier upplevde författarna svårigheter. Detta på grund av 

att delaktighet är ett komplext begrepp som kan skapas på många olika sätt. Även om en 

tydlig uppdelning fanns gällande underkategorier och huvudkategorier kunde data ibland 

vara svår att placera. För att exemplifiera detta kunde en meningsbärande enhet där 

skapande av delaktighet skedde genom att information gavs så kunde också  bekräftelse 

ges vilket skapar delaktighet genom gemenskap, vilket berör två olika huvudkategorier. 

Detta anser författarna bero på att människor är komplexa och nyanser som blir i en 

interaktion är svåra att kategorisera.	

4.2.2 Tillförlitlighet  
Reliabilitet för studiens material har stärkts genom att författarna införskaffat 

bakgrundsfakta om begreppet delaktighet innan studiens genomförande, vilket gav 

vetskap om vad för typ av interaktioner som skulle observeras närmre.	 För att styrka 

trovärdigheten skrevs citat ner från dialoger som fördes och presenterats i resultatet. För 

att kunna fånga vad som hände i fältet användes inget specifikt observationsprotokoll, 

vilket gav en risk att anteckningarnas utformning skulle ändras under studiens gång när 

författarna nådde djupare insikt. Författarna kontrollerade efter observationstillfällena om 

att de hade gemensamma uppfattningar om vad de observerat för att stärka resultatets 

giltighet. Därefter renskrevs materialet från fältanteckningarna till ett nytt dokument på 

dator, för att minimera risken att detaljer från observationerna skulle glömmas bort. 

Vidare kom ett högt arbetstempo med ett stort antal involverad vårdpersonal att utgöra ett 

hot mot att alla händelser som var relevanta för studiens syfte skulle hinnas med att 

observeras. I en av observationerna avbröts observationen innan generell anestesi inletts, 

på grund av etiska skäl. Författarna gick således miste om potentiellt värdefulla 

interaktioner i samband med administrering av anestesiläkemedlen. Författarna kan bli 

för känslomässigt involverade under studier och bli påverkade av de som observeras 
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enligt ett begrepp kallat “going native” (Polit & Beck, 2012). Under studiens gång 

förekom det att vårdpersonal kom fram och pratade eller skojade med författarna när de 

vistades på operationsavdelningen mellan observationstillfällena. Det kan ha varit en 

potentiell strategi för de som observeras att skydda sig och bygga en relation med sina 

observatörer. Det skulle kunna ha påverkat författarnas upplevelser av händelserna under 

observationerna där den aktuella vårdpersonalen varit inblandad. Eftersom författarna 

utförde observationerna tillsammans var risken mindre att de skulle känna sig ensamma 

och mer öppna för kontakt med vårdpersonalen i fältet. Däremot kan författarna ha 

påverkats av bias och känt samhörighet med yrkesgruppen eftersom det till viss del var 

framtida kollegor som studerats.	

	

4.2.3 Överförbarhet  
Arbetssituationen som rådde på operationsavdelningen där studien ägde rum anses vara 

typisk för en operationsavdelning på ett större universitetssjukhus i Sverige. Även om 

omvårdnaden behandlar samma moment och färgar kulturen på en operationsavdelning, 

så tror författarna att den specifika personkemin och personsammansättningen kan 

påverka vårdpersonalens förhållningssätt och agerande utifrån ett perspektiv på 

delaktighet. Beaktande ska också tas gällande att patienterna är unika individer med olika 

erfarenheter som spelar roll i hur resultatet utmynnat sig. Hur delaktighet skapas genom 

information, gemenskap och uppmuntran borde gå att tillämpa inom alla patientrelaterade 

verksamheter inom sjukvården.	

	

4.2.4 Författarnas förförståelse 
Båda författarna har arbetat som sjuksköterskor ungefär lika länge och studerar till 

specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård. Under utbildningen har båda haft 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) lika länge på samma sjukhus, dock ej på 

operationsavdelningen där studien ägde rum. Denna förförståelse inom både 

sjuksköterskeyrket per se men även inom området för specialistsjuksköterskor inom 

anestesi färgar författarnas syn på det de studerat. Det kan ses som positivt då de båda 

kan terminologin och har någorlunda förståelse för rutiner, arbetsmiljön och tempo. Hade 

de inte varit verksamma inom vården över huvud taget eller enbart varit grundutbildade 
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sjuksköterskor hade viktiga aspekter försvunnit då de inte förstått vad som sades, varför 

saker och ting gjordes eller varför viss information var viktig att delge. Dock har 

författarnas erfarenhet inom området en risk att påverka objektiviteten i studien då dem 

till viss del är färgade utav vårdens kultur. Att ha låtit en utomstående eller studiekamrat 

få läsa studiens observationsmaterial kunde ha stärkt trovärdigheten för materialet och 

minskat påverkan av författarnas förförståelse (Henricson, 2012).	

	

4.3 Forskningsetiska överväganden 
Löfte om sekretess gavs till vårdpersonal och patienter innan studiens start. För att 

skydda vårdpersonal och patienter så avkodades de gällande namn, ålder och kön för att 

inte kunna identifieras i den färdiga studien. Etiska problem med observationsmetoden 

har varit att inhämta samtycke från alla som befunnit sig inne på operationssalen. Detta är 

särskilt viktigt eftersom författarnas närvaro kan orsaka obehag för vårdpersonalen som 

observerats. Vilka som ska vara delaktiga i omvårdnaden har varit svårt att förutspå på 

förhand inför varje observationstillfälle, men möjlighet till att avbryta författarnas 

närvaro under observationerna har alltid betonats.	

	

4.4 Kliniska implikationer 
Studien påvisar hur vårdpersonal på en operationsavdelning kan skapa delaktighet för 

patienten och när delaktigheten istället uteblivet eller varit bristande. Sjuksköterskor med 

eller utan specialistutbildning kan använda studiens resultat för att få djupare insikt av 

hur delaktighet går att skapa eller förbättra. För att förbättra patientens delaktighet har 

författarna diskuterat om möjliga lösningar, som bättre förberedelser inne på 

operationssalen och en tydligare tvärprofessionell vårdplan innan patientens ankomst. 

Studiens resultat kan också ses som ett diskussionsunderlag för denna typ av verksamhet.	

	

4.5 Förslag till vidare forskning 
Författarna anser att fler studier behövs för att undersöka hur delaktighet skapas i den 

perioperativa miljön. Detta kan ge svar på i hur stor utbredning det sker om fenomenet 

undersöks på fler operationsavdelningar. Studien hade kunnat fördjupas med hjälp av att 

mixa metoder genom exempelvis uppföljande intervjuer med patienter och/eller 

vårdpersonal. En studie om hur operationssjuksköterskor, operationsundersköterskor och 

kirurger skapar delaktighet vore intressant då denna studies syfte inte involverar denna 
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yrkesgrupp, men har noterat bifynd rörande vissa av dessa yrkeskategorier. Det vore 

intressant att i framtiden använda ASA-klass som en variabel för att jämföra om 

delaktighetsförhållandena kan variera beroende på hur sjuka patienterna är. Andra 

variabler som kön, ålder, vårdpersonalens erfarenhet och ålder hade också kunnat ge 

studien ytterligare perspektiv. 	

	

5. SLUTSATS 
Resultatet i studien visar hur delaktighet för patienten kan skapas på en 

operationsavdelning innan generell anestesi inletts. Information och gemenskap var de 

främsta faktorerna i att skapa delaktighet i en högteknologisk miljö som kan vara svår att 

begripa. För att förbättra patienternas delaktighet i det perioperativa skedet kan tid för 

förberedelser och planering utökas för att inte försätta vårdpersonalen i intern konflikt 

mellan olika lojaliteter.	
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7. BILAGOR 
Bilaga 1: Brev till studiedeltagare 

	

Institutionen för kirurgiska vetenskaper	
	
	
Härmed tillfrågas du om deltagande i en studie som ska äga rum i samband med din 
vistelse på operationsavdelningen. Studiens syfte är att observera hur du blir 
omhändertagen av vårdpersonalen från att du anländer till operationsavdelningen tills att 
du sövts.	
	
Vad innebär deltagandet för dig?	
Båda forskarna kommer att närvaro när du anländer till avdelningen och följa dig tills att 
du somnat. Forskarna kommer inte att vara delaktiga eller påverka din vård. De kommer 
observera ditt bemötande och omhändertagande på operationsavdelningen och samtidigt 
skriva kortare anteckningar om vad de observerar.	
	
Hur bevaras din anonymitet?	
Deltagandet är högst frivilligt och anonymt. Anteckningarna kommer endast läsas av 
forskarna och din identitet kommer hållas strikt anonym enligt regelverk för sekretess. 
För att genomföra studien behöver vi din skriftliga tillåtelse. En blankett bifogas till detta 
brev där du kan välja om du vill delta i studien. Du kan när som helst, trots underskrift, 
välja att avbryta din medverkan i studien. Om du har några frågor är du varmt 
välkommen att kontakta oss per telefon.	
	
Tack på förhand!	
	
Sofia Eckerberg   Per Nordensten	
Anestesisjuksköterskestudent  Anestesisjuksköterskestudent	
tel. XXX-XXXXXXX  tel. XXX-XXXXXXX	
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�  JA, jag vill delta i studien.	

�  NEJ, jag vill inte delta i studien.	

	

Uppsala, 

den…………………………………………………………………………………....	

Plats och datum	

	

………………………………………………………………………………………………

…..	

Namn (textat)	

	

………………………………………………………………………………………………

…..	

Underskrift	
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Bilaga 2: Brev till vårdavdelning 

	

Hej! Vi är två anestesisjuksköterskestudenter som ska genomföra en observationsstudie. 
Studiens syfte är att observera patientens omhändertagande av vårdpersonalen på 
operationsavdelningen tills induktion av anestesi.	
	
Vad innebär studien för er?	
Vi behöver hjälp med att få kontakt med patienten innan patienten ska till 
operationsavdelningen för ett kortare informativt samtal och inhämtande av skriftligt 
samtycke till deltagande av vår studie. Patienten kommer även få ett brev med 
information och för underskrift. Det betyder att vi gärna kommer tidigt på morgonen, ca 
kl 7 på morgonen, så vi hinner med detta och behöver hjälp att identifiera lämpliga 
patienter enligt studiens inklusionskriterier som nämns nedan.	
	
Vilka patienter?	
Urvalet kommer att bestå av patienter med normal medvetandenivå, fullgod kognitiv 
funktion och som ska genomgå planerade operationer i generell anestesi. Patienterna ska 
vara 18 år eller äldre och kan vara av både kvinnligt och manligt kön. Urvalet kommer ej 
att påverkas av språkförbistringar hos deltagarna.	
	
Hur bevaras er anonymitet?	
Ingen personal eller patient kommer att namnges eller på något sätt kunna identifieras i 
studien. Deltagandet är högst frivilligt och anonymt för patienten.	
	
Tack på förhand!	
	
	
Sofia Eckerberg    Per Nordensten	
Anestesisjuksköterskestudent  Anestesisjuksköterskestudent	
tel. XXX-XXXXXXX  tel. XXX-XXXXXXX	
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Bilaga 3: Brev till operationsavdelning 

	

Hej! Vi är två anestesisjuksköterskestudenter som ska genomföra en observationsstudie.	
	
Vad innebär studien för er?	
Patienten som ska observeras är på förväg utvald på förberedande avdelning samma 
morgon och har fått information samt gett samtycke till deltagande till studien. Båda 
författarna kommer att närvara under observationen. Observerationstiden gäller från 
patientens ankomst till operationsavdelningen tills induktion av generell anestesi inletts.	
Eftersom patienten redan är utvald innan vi kommer till operationsavdelningen, så 
innebär det vissa svårigheter med att meddela den aktuella ansvariga personalen som ska 
ha hand om patienten i förväg. Vi lämnar därför möjlighet på observationsdagens morgon 
att avböja deltagande om det är någon i personalen som inte vill deltaga.	
	
Vad innebär författarnas närvaro?	
Vi kommer vara ombytta och eftersom vårt syfte är att observera, kommer vi ej samtala 
mer än nödvändigt under observationen för att inte påverka. Vi kommer med andra ord 
enbart finnas i bakgrunden under förloppet och föra kortare anteckningar för vår egen 
skull. Vi räknar med att observera 10 patienter i en 2 veckors period (v.15-17).	
	
Hur bevaras er anonymitet?	
Ingen personal eller patient kommer att namnges eller på något sätt kunna identifieras i 
studien. Deltagandet är högst frivilligt och anonymt för både patient och personal.	
	
Tack på förhand!	
	
	
Sofia Eckerberg   Per Nordensten	
Anestesisjuksköterskestudent  Anestesisjuksköterskestudent	
tel. XXX-XXXXXXX  tel. XXX-XXXXXXX 
	


