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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Under den intraoperativa perioden, det vill säga från att patienter anländer till 

operationsavdelningen tills att de överlämnas till postoperativ vård, upplever de vanligen oro och 

ångest. Detta kan minimeras genom att anestesisjuksköterskan tillämpar ett personcentrerat 

förhållningssätt. Studier inom vården visar att genom ett gott kommunikativt samspel kan 

personcentrering uppnås, men också att välbefinnandet ökar både hos patienter och 

sjuksköterskor. Orlando (1990) har utarbetat en omvårdnadsteori, som beskriver hur 

sjuksköterskor kan uppnå ett gott kommunikativt samspel och därmed personcentrerad vård.  

Syfte: Syftet var att beskriva det kommunikativa samspelet mellan patient och 

anestesisjuksköterska från det initiala mötet tills patienten sövts. 

Metod: En icke-deltagande observationsstudie genomfördes på två olika operationsavdelningar 

på ett universitetssjukhus i Mellansverige. Tjugo parvisa observationstillfällen analyserades med 

en kvalitativ-deduktiv innehållsanalys. Ett analysprotokoll baserat på Orlando’s teori användes.  

Resultat: Intraoperativt präglades det kommunikativa samspelet antingen av:  

1) ömsesidig interaktion, där både patient och anestesisjuksköterska uppmärksammade varandras 

verbala och icke-verbala signaler, eller 

2) förbisedda behov, som en konsekvens av bristande kommunikativt samspel där patienternas 

signaler feltolkades eller inte uppfattades. 

En ömsesidig interaktion och därmed ett gott kommunikativt samspel uppnåddes på flera sätt. 

Orlando’s reflekterande omvårdnadsprocess var inte nödvändig för att skapa ett gott 

kommunikativt samspel. Däremot, om omvårdnadsprocessen inte följdes, blev vården och det 

kommunikativa samspelet inte alltid personcentrerat och det hände att patientens behov förbisågs 

helt. 

Slutsats: Anestesisjuksköterskor måste bemästra konsten att personcentrera både kommunikation 

och vård. Resultatet i denna studie beskriver det kommunikativa samspelet intraoperativt och kan 

därmed skapa medvetenhet hos anestesisjuksköterskorna om hur de kommunicerar. 

Examensarbetet bidrar till ökad förståelse av det kommunikativa samspelet med en mer 

personcentrerad, bättre och säkrare vård som följd.  
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ABSTRACT 
Background: Patients commonly experience anxiety and distress intraoperatively, which is the 

period from patient arrival at the theatre department till they are discharged to a postoperative 

unit. This can be eased, if a person-centered approach is applied by the nurse anesthetist. Studies 

show that good nurse-patient interactions lead to person-centered care and increases well-being 

for both patients and nurses. Orlando’s (1990) nursing theory, describes how to achieve good 

nurse-patient interaction and consequently person-centered care. 

Objective: The objective was to describe nurse-patient interactions, from the initial encounter 

until the patient was under sedation.  

Method: Non-participating observations were performed at two separate theatre departments at a 

university hospital in central Sweden. Twenty paired observations were analysed using 

qualitative-deductive content analysis. A protocol based on Orlando’s theory was used. 

Result: Intraoperative nurse-patient interaction was characterised by either:  

1) mutuality, where both patient and nurse were attentive to each other’s verbal and non-verbal 

signals. This resulted in good nurse-patient interaction, or  

2) unmet needs, a consequence of insufficient nurse-patient interactions where the patient’s 

signals were being misinterpreted or not perceived.  

This study shows that good nurse-patient interactions can be achieved in different ways. 

Implementing the reflective nursing process was not necessary to engender good nurse-patient 

interactions. Although, if not implemented, then a good nurse-patient interaction and person-

centered care could not be guaranteed, even to the point where the patients’ needs were 

completely missed.   

Conclusion: It is crucial for the nurse anesthetist to master the ability to apply person-centered 

care and communication intraoperatively. The result of this study describes the intraoperative 

nurse-patient interaction and can therefore bring enlightenment to the nurse anesthetist about how 

the communicate. This thesis contributes to an increased understanding regarding the nurse-

patient interaction with a augmented person-centered care and therefore leading to higher quality 

and safety in care provided. 
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BAKGRUND 

Introduktion 

Inför sövning upplever patienter att deras liv läggs i vårdarnas händer (Lindwall, von Post & 

Bergbom, 2003). De upplever också oro och ångest från att de anländer till 

operationsavdelningen tills de har somnat (Haugen et al., 2009). I Sverige är det vanligen 

anestesisjuksköterskan som bär huvudansvaret för patientens omvårdnad från att hen anländer till 

operationsavdelningen (Riksförening för anestesi & intensivvård, 2012). I en studie genomförd 

av Lindwall, von Post och Bergbom (2003) uppger patienter att det är viktigt att de känner sig 

trygga med att lämna över sina liv i anestesisjuksköterskornas händer. Samma studie fann att 

patienter känner trygghet då patient och anestesisjuksköterska lär känna varandra och skapar en 

gemensam värld där patienten som individ står i centrum. När personen som är patient står i 

centrum benämns vården som personcentrerad (Coulourides, Kogan, Wilber & Mosqueda, 2016). 

För att personcentrera vård krävs kommunikation (Eide & Eide, 2009).  

Kommunikativt samspel i vården 

Kommunikation sker verbalt och icke-verbalt och innebär en interaktion mellan minst två parter; 

den ena parten sänder signaler och den andra tolkar signalerna (Eide & Eide, 2009; Hallström & 

Elander, 2001). Ett kommunikativt samspel innefattar dessutom vidtagna åtgärder och det som 

sker kring de parter som interagerar, vilket gör det till ett mer komplext begrepp än 

kommunikation (Shattell, 2004). En vanlig orsak till missnöje med vården är att patienten 

upplever brister i det kommunikativa samspelet mellan sig själv och vårdpersonal (Krupic, Eisler, 

Sköldenberg & Fatahi, 2016; Rhodes, Miles & Pearson, 2006; Uitterhoeve et al., 2009). God 

kommunikation har visat sig öka patientsäkerheten (Mitchell & Flynn, 2008; Socialstyrelsen, 

u.å.; Svensk Sjuksköterskeförening, 2013).  

För att skapa ett välfungerande kommunikativt samspel är icke-verbal kommunikation (Hallström 

& Elander, 2001; Vincent, 1997), till exempel beröring eller ögonkontakt, viktig (O’Lynn & 

Krautscheid, 2011; Shattell, 2004). I Willams och Iruritas (2004) studie listar patienter icke-

verbal kommunikation såsom ögonkontakt, empati visad genom beröring och var personalen 

befinner sig i rummet, som bidragande faktorer till att känna sig betydelsefull. Inne på 
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operationssalen har icke-verbal kommunikation visat sig hjälpa patienten att känna trygghet 

(Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & Österberg, 2012). 

Begränsad kommunikation kan uppkomma eller förvärras i en anestesiologisk situation där 

patienten befinner sig i en främmande miljö, är orolig, rädd och eventuellt påverkad av lugnande 

medicinering (Valeberg, 2013). Besöket på operationsavdelningen är omtumlande för patienten, 

men anestesisjuksköterskan vistas i miljön dagligen och upplever både miljö och arbetsuppgifter 

som rutinmässiga (Halldin & Nilsson, 2005). Patienter och anestesisjuksköterskor har därmed 

olika perspektiv på den gemensamma situation de befinner sig i. Därför är det viktigt att 

anestesisjuksköterskor bemästrar konsten att se och förstå patienters individuella behov 

(Nortvedt, 2005).  

Personcentrering 

Internationellt saknas det en tydlig särskiljning mellan de snarlika termerna patient- och 

personcentrerad vård och begreppen används ofta synonymt (Ekman et al., 2011;  Scholl, Zill, 

Härter & Dirmaier, 2014; Coulourides, Kogan, Wilber & Mosqueda, 2016). I Sverige skiljer man 

dock på begreppen och i detta arbete används begreppet personcentrerad vård då det är det 

begrepp som återfinns i kompetensbeskrivningen för legitimerad anestesisjuksköterska 

(Riksförening för anestesi & intensivvård, 2012). Personcentrerad vård innebär att patientens 

individuella behov och önskemål står i centrum (Ekman et al., 2011; Coulourides, Kogan, Wilber 

& Mosqueda, 2016; Riksförening för anestesi & intensivvård, 2012; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014; Hörnsten, 2013), och innebär att fokus flyttas från sjukdomen till 

personen som lider av sjukdomen (Coulourides, Kogan, Wilber & Mosqueda, 2016). Enligt 

Orlando’s omvårdnadsteori (1990) skickar patienter ut signaler då de har ett behov. Dessa 

signaler ska sjuksköterskan uppfatta, bekräfta och agera på (Orlando, 1990) för att kunna arbeta 

personcentrerat. Något som är viktigt eftersom en upplevelse av lidande uppstår redan när en 

person intar rollen som patient (Orlando, 1990). Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin 

(2002) har dock funnit att lidande lindras då patienten känner sig sedd av sjukvårdspersonal. För 

att kunna se patienten är det viktigt att anestesisjuksköterskor bemästrar konsten att snabbt 

uppfatta och förstå patienters individuella behov (Nortvedt, 2005). Det innebär att patientens 

behov och önskemål ska stå i centrum för all omvårdnad som utförs och är det centrala i den 

personcentrerade vården (Ekman et al., 2011).  
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Personcentrerad kommunikation innebär enligt Conrad, Cavanaugh, & Konrad (2012) inte bara 

en anpassning till patienten och dennes önskemål, men också en anpassning till hur information 

ges, språket som används och att kunna både lyssna och ifrågasätta när så behövs. 

Personcentrerad kommunikation leder till bland annat ökad hälsa och mer nöjda patienter 

(McCabe, 2003) och är den term som kommer att användas i detta arbete. Inom den 

intraoperativa vården är kommunikationen viktig, då patienten befinner sig i en obekant miljö 

och kan känna sig utsatt (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & Österberg, 2012).  

Intraoperativ omvårdnad  

Det intraoperativa skedet är en del av den perioperativa perioden och begränsas till tidpunkten 

från att patienten hämtas av operationspersonal inför operation, tills patienten lämnas över till en 

avdelning postoperativt (Lindwall & von Post, 2005). Omvårdnad beskrivs som ett möte eller en 

relation mellan två individer, där den ene använder sina resurser till att hjälpa den andre 

(Orlando, 1990; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Intraoperativ omvårdnad är samlingsnamnet 

på allt som sker i syfte att hjälpa patienten i det intraoperativa skedet. Det innefattar omvårdnad, 

bemötande, handhavande av läkemedel, teknik och kommunikation (Lindwall & von Post, 2005).  

 

Kommunikationen är viktig i den intraoperativa omvårdnaden (Pulkkinen, Junttila, & Lindwall, 

2016). Då en patient ska opereras ligger fokus ofta på att laga det kroppsliga, men omvårdnad 

handlar om att minimera lidande genom en holistisk syn på patienten (Scholl, Zill, Härter & 

Dirmaier, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). Slutsatsen blir att anestesisjuksköterskan 

måste se hela människan, både kropp och själ, för att kunna tillgodose patientens behov i den 

helhet som patienten befinner sig i.  

Patienten och kommunikationen i vården 

Forskning på hur patienter, som skall sövas med generell anestesi, kommunicerar under den 

intraoperativa fasen har ej återfunnits i litteraturen. Det finns dock beskrivet hur patienter på en 

intensivvårdsavdelning begränsas i sin kommunikation av den obekanta miljön, nya ljud, nya 

möten och psykologisk stress (Vincent, 1997). Benerjee et al. (2015) beskriver att patienter inom 

onkologisk vård, som upplevt en bristande kommunikation, var mer nervösa, mer oroliga och mer 
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missnöjda med vården än övriga patienter. I samma studie beskrivs hur god kommunikation 

ökade patienternas följsamhet till vård, förbättrade upplevd livskvalitet och ökade den vardagliga 

funktionsförmågan. Willams och Irurita (2004) fann genom sin studie att patienters emotionella 

välmående påverkades av interaktion med samtlig vårdpersonal och att sjuksköterskor, som lärde 

känna patienten personligen, ökade det upplevda välmåendet. Dessutom fann de att ett ökat 

välmående bidrog till en upplevelse av förbättrad fysisk hälsa. 

  

Patienter, som varit vakna under operation, känner sig inkluderade när de haft möjligheten att 

kommunicera med sin sjuksköterska under operationen (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & 

Almerud Östberg, 2012). Patienterna uppskattade att bli inkluderade i socialt småprat och när 

vårdpersonal och patient känner varandra som personer (Willams & Irurita, 2004). Patienter 

uppskattar även att få information samt möjligheter att ställa frågor till sjuksköterskor, då det 

minskar deras upplevelse av oro inför operation (Haugen et al., 2009). 

Anestesisjuksköterskan och kommunikation  

Hur anestesisjuksköterskor kommunicerar med patienter återfinns inte heller i litteraturen, men 

det finns forskning på hur allmänsjuksköterskor kommunicerar. Charlton, Dearing, Berry och 

Johnson (2008) har funnit att sjuksköterskor kommunicerar utifrån två olika perspektiv: 

medicinskt eller personcentrerat. Vid medicinsk kommunikation läggs fokus på det medicinska 

handhavandet istället för att kommunicera med patienten (McCabe, 2003). Medicinsk 

kommunikation, som också kan kallas icke-personcentrerad kommunikation, har visat sig öka 

sjuksköterskors upplevelse av stress och minska upplevd jobbtillfredställelse. Det i sin tur har 

vistas öka risken för utbrändhet (Ernold, Schneider, Meller & Yagil, 2010). Burnard och 

Morrison (2005) frågade sjuksköterskor vad de själva ansåg sig ha för styrkor respektive 

svagheter vid kommunikation med patienter. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att de är bra 

på att ge tips och råd, informera och att stödja patienter. Sjuksköterskorna ansåg att de var mindre 

skickliga på att konfrontera patienter, visa egna känslor, samt få patienter att berätta hur de 

faktiskt känner.   

 

Inom den intraoperativa vården kan anestesisjuksköterskor hamna i situationer där 

kommunikationen inte blir personcentrerad eftersom det enligt Eide och Eide (2009) tar tid att 
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prata med patienten om dennes känslor, tankar, och upplevelser. Mötet är kort mellan patienten 

och anestesisjuksköterskan innan patienten sövs (Lindwall & von Post, 2008; Nortvedt, 2005). 

Orlando (1990) beskriver både det goda och det bristande kommunikativa samspelet i sin bok om 

den reflekterade omvårdnadsprocessen. Anestesisjuksköterskor kan tvingas arbeta utifrån vad 

Orlando (1990) kallar en automatisk omvårdnadsprocess. Då sker ingen personcentrering och 

fokus ligger på sådant som patienten inte kan kontrollera, exempelvis rutiner och riktlinjer. En 

anledning till att personcentrering inte sker kan vara de tidseffektiviseringskrav som råder (Eide 

& Eide, 2009). Likaså utgör ekonomiska krav och produktionskrav ett hinder för 

personcentrering av vård och kommunikation (Lindwall & von Post, 2008; Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2008).  

Anestesisjuksköterskans ansvar 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad anestesisjuksköterska framkommer det att 

anestesisjuksköterskan ska arbeta för att bygga förtroende och tillit och därigenom ge patienten 

en upplevelse av trygghet (Riksförening för anestesi & intensivvård, 2012). Målet är att framhäva 

patientens perspektiv, förstå individen, hens värderingar, skapa ett sampel mellan patient och 

sjuksköterska samt hjälpa patienten att hantera de utmaningar hen ställs inför (Eide & Eide, 2009; 

Valeberg, 2013). Detta är även essensen av personcentrerad vård (Coulourides, Kogan, Wilber & 

Mosqueda, 2016). Faktorer som ökar patienters emotionella välmående är då vårdpersonalen 

visar på god yrkeskompetens, är tillgängliga, informerar och utvecklar relationer med patienten 

(Willams & Irurita, 2004). 

 

Sjuksköterskornas vårdande paradigm konkurreras idag ut av andra paradigm, såsom kraven på 

effektivitet och produktion (Lindwall & von Post, 2008). Detta produktionsparadigm och 

löpandebandprincip leder till att operationer ses och mäts som produktion och patienten som en 

diagnos (Lindwall & von Post, 2008). Det kan leda till en värdekonflikt hos sjuksköterskan som 

måste balansera patientens behov av omvårdnad mot kravet på produktion (Lindwall & von Post, 

2008).  
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Teoretisk referensram 

Den av Orlando utformade teorin om den reflekterande omvårdnadsprocessen anses av 

författarna beskriva det arbetssätt och förhållningssätt till patienter som återfinns i de 

styrdokument och riktlinjer som anestesisjuksköterskor ska förhålla sig till. Teorin kartlägger hur 

sjuksköterskor bäst kan uppnå en vård som sammanfaller med patientens behov och önskemål 

(Orlando, 1990), samtidigt som Svensk Sjuksköterskeförening (2014) preciserar i sina riktlinjer 

att vården ska planeras med hänsyn till patientens självbestämmanderätt, personliga önskemål 

och individuella behov. Även Riksförening för anestesi & intensivvård (2012) anger i 

kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor att vården ska vara personcentrerad.  

 

Professionell omvårdnad innefattar att veta, samt bekräfta när och om patienten är i behov av 

hjälp (Orlando, 1990). Goda omvårdnadsresultat är en konsekvens av sjuksköterskans förmåga att 

möta patientens behov (Orlando, 1990). Enligt Orlando består omvårdnadsprocessen av tre steg; 

patientens signaler, sjuksköterskans reaktion och sjuksköterskans agerande. Patienten signalerar 

ett behov som sjuksköterskan uppmärksammar och reagerar på. På så sätt spelar det 

kommunikativa samspelet en central roll i Orlando’s omvårdnadsteori. 

 

Enligt Orlando (1990) utför sjuksköterskan avsiktliga och reflektionsbaserade 

omvårdnadsåtgärder i syfte att svara på individens behov av hjälp. Det krävs enligt Orlando en 

observerbar respons från sjuksköterskan för att svara på patientens behov. Denna respons 

kategoriseras i två olika dimensioner. Den första dimensionen kallas för automatiserad 

omvårdnadsprocess, där omvårdnadshandlingarna baseras på sådant som står utanför patientens 

kontroll; lokala principer, läkarordinationer och riktlinjer. Den andra dimensionen kallar Orlando 

(1990) för den reflekterande omvårdnadsprocessen. Den bygger på att sjuksköterskan först 

bekräftar sin tolkning av patientens signal, utför en omvårdnadsåtgärd och därefter återkopplar 

till patienten för att hen ska ges möjlighet att bekräfta eller korrigera den utförda 

omvårdnadsåtgärden.  

Problemformulering 

Från bakgrundsbeskrivningen framgår det att anestesisjuksköterskans förmåga till 

personcentrering i vård och kommunikation är viktig. Hur ser då det kommunikativa samspelet 
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mellan patient och anestesisjuksköterska ut i praktiken under den period där patienter bevisligen 

upplever oro och ångest? Endast artiklar rörande tvärprofessionell kommunikation, 

kommunikation på intensivvårdsavdelningar samt kommunikation med patienter som erhållit 

lokal anestesi intraoperativt är tillgängliga. Det här visar att det råder en brist på studier gällande 

det intraoperativa kommunikativa samspelet mellan patienter, som ska sövas med generell 

anestesi, och deras anestesisjuksköterskor.   

 

Risken med icke-personcentrerad kommunikation är, att patienten utsätts för den 

omvårdnadsprocess som Orlando (1990) kallar för automatiserad omvårdnadsprocess. Det här 

leder till att patienten får en vård som inte bygger på autonomi och delaktighet. När det 

kommunikativa samspelet inte är personcentrerat riskerar både patient och anestesisjuksköterska 

att utveckla ett missnöje med vården och patientsäkerheten kan sättas på spel. Detta genererar 

konsekvenser för individen, vården och så småningom för samhället.  

 

Examensarbetet skrivs för att skapa möjlighet att inom anestesisjukvård reflektera över arbetet 

som genomförs och för att bidra till en bättre, säkrare och mer personcentrerad vård. Med denna 

studie önskar författarna beskriva det kommunikativa samspelet mellan patient och 

anestesisjuksköterska intraoperativt, utifrån Orlando’s (1990) teori om den reflekterande 

omvårdnadsprocessen.  

Syfte 

Att beskriva det kommunikativa samspelet mellan patient och anestesisjuksköterska från det 

initiala mötet tills patienten sover. 

-   Hur ser det kommunikativa samspelet mellan patient och anestesisjuksköterska ut?  

-   Hur ser det kommunikativa samspelet ut då det analyseras enligt Orlando’s teori om den 

reflekterande omvårdnadsprocessen? 
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METOD 

Design 

En empirisk icke-deltagande observationsstudie med en kvalitativ, deduktiv ansats genomfördes. 

En kvalitativ observationsstudie ansågs bäst lämpad att svara på syftet och frågeställningarna då 

målet var att utforska det kommunikativa samspelet. Observationsstudier är lämpliga för att 

samla in information gällande verbal och icke-verbal kommunikation (Polit & Beck, 2010). Ett 

fenomen, i detta fall det kommunikativa samspelet, studeras bäst i dess naturliga miljö 

(Henricson & Billhult, 2012).  

Urval 

Ett bekvämlighetsurval användes, vilket innebär att de första lämpliga tillfällen som författarna 

hade möjlighet att observera observerades. Efter konsultation med författarnas handledare 

bedömdes 20 observationstillfällen kunna generera tillräcklig mängd data för att uppnå 

tillförlitlighet, men samtidgt vara hanterbar. Författarna genomförde parvisa observationer vid 21 

tillfällen., ett observationstillfälle förkastades. Parvisa observationer valdes eftersom Sandgren 

(2012) skriver att parvisa observationer ökar materialets tillförlitlighet. Observationerna 

genomfördes på kirurgoperation och den dagkirurgiska operationsavdelningen på ett 

universitetssjukhus i mellersta Sverige. Observationstillfällena valdes genom att författarna först 

tillfrågade anestesisjuksköterskorna om deltagande. Därefter lästes det aktuella 

operationsprogrammet och patienter valdes ut baserat på studiens inklusions- och 

exklusionskriterier (se tabell 1 och 2). Dessutom skulle anestesisjuksköterskan, som ansvarade 

för den aktuella operationssalen ha givit sitt medgivande. Ibland fanns det fler än ett lämpligt 

observationstillfälle vid samma tidpunkt. Då valdes det observationstillfället som bäst passade in 

med resten av den dagens planerade observationer.  
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Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier för patienter 
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 
Medgivande till att deltaga i studien Ej medgivande till observation 
Planerad generell anestesi Enbart lokal anestesi 
Patienter över 18 år Patienter under 18 år 

 Dokumenterad nedsatt kognitiv förmåga 

 Icke svensktalande patienter 

 
Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier för anestesisjuksköterskor 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 
Medgivande till att deltaga i studien Ej medgivande till observation 
Arbetar på kirurgoperation eller 

dagkirurgiska operationsavdelningen på ett 

universitetssjukhus i mellersta Sverige 

 

 

Totalt tillfrågades 25 patienter om deltagande i studien. Fler patienter tillfrågades än vad som 

blev det slutliga antalet genomförda observationer. Anledningen till detta var att en patient inte 

ville delta och tre av de patienter som givit medgivande aldrig observerades då deras ankomst till 

operationsavdelningen krockade med observationer som redan pågick. Författarna genomförde 

21 parvisa observationer varav 20 analyserades. En observation förkastades, vilket förklaras 

närmre under rubriken datainsamlingsmetod. Av de observerade patienterna var 11 kvinnor och 

nio män. 

 

18 anestesisjuksköterskor gav sitt medgivande till att observeras. Sex av observationerna 

omfattade minst två anestesisjuksköterskor och några anestesisjuksköterskor deltog vid två eller 

fler observationstillfällen. Totalt observerades 14 kvinnliga anestesisjuksköterskor och fyra 

manliga. För att förhindra risk för identifiering av anestesisjuksköterska eller patient har identitet 

inte noterats.  

Kontext 

Studien har ägt rum på två olika operationsavdelningar, i dess ankomsthallar, väntrum, korridorer 

och operationssalar. Ankomsthallen är ett stort rum där sängar ställs på rad, antingen med patient 
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i som väntar på operation, eller tomma sängar i väntan på att patienten ska behöva sängen efter 

operation. Miljön i ankomsthallen på kirurgoperation är steril och opersonlig. Både i väntrummet 

på kirurgoperation och i väntrummet på dagkirurgiska operationsavdelningen finns stolar att sitta 

på och tidningar att läsa. Dagkirurgiska operationsavdelningen har ingen ankomsthall där 

patienter kan vänta på operation eftersom ingen av dessa patienter är sängbundna. I samtliga 

korridorer stod apparatur uppradad längs med väggarna och operationspersonal rörde sig ständigt 

i korridorerna. Operationspersonalen bar andra kläder jämfört med övrig sjukhuspersonal. 

Anestesisjuksköterskorna arbetade i multiprofessionella team som bland annat bestod av 

anestesiologer, kirurger, undersköterskor och operationssjuksköterskor. 

 

Operationssalarna hade liknande utformning på den dagkirurgiska operationsavdelningen som på 

kirurgoperation (se bild 1). Det fanns bland annat en dator och en läkemedelsvagn till 

anestesipersonalens förfogande på operationssalen. De användes som anestesipersonalens 

arbetsstationer. Övrig anestesirelaterad apparatur inne på operationssalarna, såsom pumpar och 

droppstänger, varierade i både mängd och positionering beroende på patient och ingrepp.  

 
Figur 1. Vanlig möblering av anestesipersonalens arbetsområde på kirurgoperation och dagkirurgiska 

operationsavdelningen. 
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Datainsamlingsmetod 

Som stöd vid observationerna användes ett observationsprotokoll (se bilaga 1). I 

Observationsprotokollet fanns tre kolumner med benämningen ”miljö”, ”patientens 

kommunikation” och ”anestesisjuksköterskans kommunikation”. Det utformades av författarna 

och testades innan datainsamlingen påbörjades. Observationsprotokollet testades genom att 

författarna genomförde ett parvist observationstillfälle, men skilda från varandra. Allt som 

uppfattades skrev ned. Sedan diskuterades det som observerats sinsemellan. På så sätt kunde 

författarna kontrollera protokollets användbarhet och säkerställa protokollets objektivitet. 

Objektiviteten fastställdes då författarna såg att deras observationer var snarlika och att samma 

saker hade setts. Observationsprotokollets användbarhet ansågs hög då författarna fann att det 

hjälpte dem observera det kommunikativa samspelet mellan patient och anestesisjuksköterska. 

Samtliga intryck som kunde fångas skrevs ned, men det fanns tydligt fokus på patienten och 

anestesisjuksköterskan. Dessutom ansågs observationsprotokollet ha få begränsningar, vilket var 

till fördel i denna studie då författarna inte visste vad som skulle ses och ville därmed inte 

begränsa sig i sina observationer. Efter testobservationen var enda gången observationer eller 

upplevelser diskuterades mellan författarna innan analysarbetet var färdigt. Resultatet av 

observationstillfället ansågs svara på syfte och frågeställningar och därmed ansågs 

observationsprotokollet vara användbart. Testobservationen inkluderades sedermera i resultatet. 

Anteckningar fördes i form av stödord och ibland direkta citat på det observationsprotokoll som 

återfinns i bilaga 1. I omedelbar anslutning till observationstillfället skrevs noggranna 

fältanteckningar, som snart därefter renskrevs på dator se tabell 3. Totalt genererades 139 sidor 

datorskrivna texter, som sedan utgjorde de observationstexter som analyserats. Längden på 

observationstillfällena varierade mellan tio till 53 minuter. Medellängden på 

observationstillfällena var 23 minuter och medianlängden var 20 minuter. 
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Tabell 3. Exempel på del av ett ifyllt och renskrivet observationsprotokoll 

Miljö Patientens kommunikation Anestesisjuksköterskans kommunikation 

operationssal  

 

Uppger vikt, berättar spontant om bantning: stolt/söker 

bekräftelse?¹ 

Frågar inför narkos. 
3:e personen, en undersköterska presenterar sig. 
Frågar vikt 
 
Pratar procedur, försäkrar sig om att PVK 

fungerar 

¹Den markerade texten är författarens tolkning av situationen 

Tillvägagångssätt 

Innan studien startades erhölls tillstånd för genomförande av studien från sektionschefen för 

anestesisektionen vid sjukhuset där studien genomfördes och från avdelningschefen ansvarig för 

operationsavdelningarna där observationerna genomfördes. Både en muntlig redogörelse för 

studien och möjlighet att läsa studiens projektplan gavs. 

Samtliga anestesisjuksköterskor som deltog i studien erhöll information om studien i förväg. Den 

information som personalen fick är densamma som återfinns i bilaga 2. Syftet och 

frågeställningarna redogjordes inte för i sin helhet, då författarna hade för avsikt att undvika ett 

tillrättalagt beteende hos medverkande personal. All personal fick möjlighet att ställa frågor samt 

ta del av medgivandeblanketten för anestesisjuksköterskor (se bilaga 2). 

Efter inlämning av första medgivandeblanketten påbörjades urvalet av patienter enligt 

urvalsbeskrivningen ovan. På båda operationsavdelningarna fanns en whiteboardtavla där 

salsnummer och ansvarig anestesisjuksköterska listades. När en lämplig patient identifierats på en 

sal, som drevs av en anestesisjuksköterska som givit medgivande till att bli observerad, besökte 

författarna patienten. Patienten besöktes på vårdavdelningen eller i operationsavdelningens 

ankomsthall alternativt väntrum, men innan det första mötet med anestesisjuksköterskan.  

Patienterna gavs både muntlig och skriftlig information för att kunna ta ställning till deltagande. 

Efter att medgivande erhållits (se bilaga 3), väntade författarna på patienten i 

operationsavdelningens ankomsthall eller väntrum. Observationen startade då patienten hämtades 

av operationsavdelningens personal, oavsett om det var en anestesisjuksköterska eller inte, och 
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avslutades när patienten somnat inne på operationssalen. Var det annan personal än 

anestesisjuksköterskor som hämtade patienten togs den delen av kommunikationen inte med i 

analysen. Patienterna följdes från ankomsthall eller väntrum, genom korridorer till 

operationssalen där författarna intog platser skilda från varandra. Observationen avslutades när 

patienten inte längre självständigt höll fri luftväg och ingen mer kommunikation kunde förväntas 

från patientens sida. Författarna såg till att vara med från början till slut; från att patienten 

hämtades av operationsavdelningens personal tills att patienten sov. Samtliga observationer 

genomfördes dagtid under vecka 15, våren 2016.  

Forskningsetiska överväganden 

Personuppgifter är information, som på något sätt kan knytas till en levande person 

(Etikprövningsnämnden, 2013). I enlighet med den etiska koden för sjuksköterskor samt de etiska 

riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden, hanterades samtliga personuppgifter 

konfidentiellt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014; Northen Nurses Federation, 2003; World 

Medical Association [WMA], 2015). De medgivandeblanketter författarna mottagit, förvaras i 

låst utrymme för att säkerställa att endast författarna och handledaren till examensarbetet kan få 

tillgång till dem. Detsamma gäller författarnas fältanteckningar. I de Etiska riktlinjerna för 

omvårdnadsforskning i Norden (Northen Nurses Federation, 2003) fastställs att sjuksköterskor 

som bedriver omvårdnadsforskning har ett ansvar att försöka få fram informationen på andra sätt 

än genom direkt forskning på patienter. En litteratursökning genomfördes därför innan studiens 

start för att kontrollera om svar på syftet kunde erhållas utan att observera patienter. 

 

I överensstämmelse med Codex (2015), Etikprövningsnämnden (u.å.) och Northen Nurses 

Federation (2003), erhöll samtliga deltagare information om vad deltagande kunde innebära för 

individen. Samtliga som tillfrågades om deltagande erhöll informationen både muntligt och 

skriftligt. 

Bearbetning och analys 

En kvalitativ-deduktiv innehållsanalys användes som analysmetod. Ett analysprotokoll utformat i 

enlighet med Orlando’s teori om den reflekterande omvårdnadsprocessen utvecklades av 

författarna (se bilaga 4). Analysen är deduktiv eftersom en redan utformad teori användes i 
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analysarbetet och hjälpte författarna ta fram koder, subteman och teman. Deduktiv analys som 

den beskrivs av Priebe och Landström (2012) innebär att svara på frågeställningar som genererats 

utifrån en befintlig vetenskaplig teori. Det kan även innebära att forskningen är beskrivande till 

karaktären och bedrivs på fältet. Innan dataanalysen påbörjades, såg författarna till att vara ense 

om analysens samtliga steg, då hela analysarbetet genomfördes enskilt. Författarna arbetade 

enskilt fram tills att båda författarna fått fram egna subteman och teman. Först när båda 

författarna ansåg sig färdiga med samtliga analyssteg jämfördes resultaten med varandra och det 

slutgiltiga resultatet sammanställdes.  

Inledningsvis lästes de renskrivna fältanteckningarna i observationsprotokollet igenom noggrant 

flera gånger. Det kallas naiv läsning där syftet är att forskaren ska bekanta sig med sitt material 

(Carlsson, 2012; Persson & Sundin, 2012). Därefter kondenserades materialet i beskrivande 

meningsbärande enheter som visade på det manifesta innehållet i enighet med processen för 

kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Dessa meningsbärande enheter fördes in 

i det analysprotokoll som utarbetats i enighet med Orlando’s (1990) teori om den reflekterande 

omvårdnadsprocessen (bilaga 4). Här påbörjades den deduktiva analysen. Analysprotokollet 

täckte både de verbala och icke-verbala signaler som patienten skickade till 

anestesisjuksköterskan. Klagomål, önskningar, frågor, vägran, krav, kommentarer, påståenden, 

gråt, skratt, hosta, nysning, suckar, skrik och stön, är exempel på verbal kommunikation. 

Ryckningar, skakningar, rodnad, ökad andningsfrekvens, svettningar, gester och mimik är 

exempel på icke-verbal kommunikation. I analysprotokollet fördes även anestesisjuksköterskans 

observerbara reaktion och agerande på patientens signaler in. Författarnas tolkning av det som 

observerats var tydligt markerad i fältanteckningarna. Genom att föra in de meningsbärande 

enheterna i analysprotokollet blev det tydligt när kommunikationen mellan patient och 

anestesisjuksköterska följde den reflekterande omvårdnadsprocess som beskrivs av Orlando 

(1990) och när så inte skedde. Under analysfasen separerades det som faktiskt utspelat sig, det 

manifesta innehållet, från det latenta innehållet, det vill säga författarnas tolkning. Både manifest 

och latent innehåll inkluderades i resultatet. 

Eftersom varje observation innehöll fler än en meningsbärande enhet fylldes totalt fylldes 107 

analysprotokoll i. Koderna som växte fram bestod av enstaka ord eller korta meningar (se tabell 

4). Dessa koder jämfördes sedan med varandra. Liknande koder slogs ihop och bildade subteman. 
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Därefter jämfördes subteman med varandra, grupperades och bildade teman som var sinsemellan 

uteslutande. Först efter att dessa steg utförts enskilt jämfördes resultaten. Det vill säga de koder, 

subteman och teman, som vuxit fram jämfördes mellan författarna som fann att olika begrepp och 

uttryck använts, men att innebörden av dessa var densamma eller snarlika.  
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Tabell 4. exempel på analysprocessens olika steg.  

Observationstext Meningsbärande 

enhet 
Kod Subtema Tema 

Patienten frågar om 

operationsläget relaterat till 

tidigare skada.  

 

 
 

Anestesisjuksköterskan 

pratar i telefon, verkar inte 

höra frågan 

Behov av 

försäkran/informat

ion/lugnande 

beskes. 
 

Kan ej svara på det 

hen ej uppfattar 

 

Frågor som ej 

besvaras 

 

Obesvarade signaler resulterade i till 

förbisedda behov 

 

Förbisedda  
Behov som en 

konsekvens av ett 

bristande 

kommunikativt 

samspel 

Patienten frågar om hen 

skall ta ut löständerna. Ter 

sig orolig. 
 
Anestesisjuksköterskan 

svarar “Det kommer att 

känns som att du somnar 

med demo men jag tar ut 

dem, jag lovar”. 

Behov av 

lugnande 

besked/informatio

n 

Får lugnande 

information 
Ömsesidig interaktion visade sig i  

patientens tillit till 

anestesisjuksköterskan  

 

 
Ömsesidig 

interaktion 

skapade ett gott 

kommunikativt 

samspel 

 

Initialt genererades 18 subteman och fyra teman. Flera subteman och teman var synnerligen lika 

till innehåll och benämning. Dessa subteman och teman slogs samman och slutresultatet 

genererade slutligen två skilda teman med fem subteman.  
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RESULTAT 

Vid analys med hjälp av analysprotokollet baserat på Orlando’s (1990) teori om den reflekterande 

omvårdnadsprocessen, växte fem subteman fram och slutligen bildades två teman som 

tillsammans svarar examensarbetets syfte och frågeställningar (tabell 5). 

 
Tabell 5. studiens resultat, två teman med fem subteman. 

TEMAN SUBTEMAN 

 
 

Ömsesidig interaktion skapade ett gott 
kommunikativt samspel 

Lyhördhet och besvarade signaler genererade ömsesidig interaktion 

 

 

Ömsesidig interaktion visade sig i  patientens tillit till 

anestesisjuksköterskan  

 
 
Förbisedda behov som en konsekvens av ett 

bristande kommunikativt samspel 

Obesvarade signaler resulterade i förbisedda behov 

 

Förbisedda behov bottnade i procedurrelaterad-, inte personcentrerad 

kommunikation 

 

Det kommunikativa samspelet avbröts 

 
För att belägga resultaten används illustrativa citat ur författarnas observationsprotokoll. 
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Ömsesidig interaktion skapade ett gott kommunikativt samspel 

Det här temat beskriver de kommunikativa samspel då patienternas behov blev tillgodosedda. En 

del samspel var i enighet med Orlando’s (1990) teori om den reflekterande 

omvårdnadsprocessen, en del var det inte. Det goda kommunikativa samspelet uppnåddes på 

olika sätt men präglades av god stämning, småprat och ofta av en skämtsam jargong. Det här 

visade sig genom att både patient och anestesisjuksköterska bland annat skrattade, log och 

använde positiv ton när de talade till varandra. Patienter uttryckte verbalt sina känslor och behov.. 

De klagomål, önskningar och frågor patienterna uttryckte, lyssnade anestesisjuksköterskan till 

och anpassade sig och arbetet därefter. Patienterna fick bestämma tempot och 

anestesisjuksköterskan bidrog till trygghet och information. Patient och anestesisjuksköterska 

interagerade ömsesidigt med varandra.  

Lyhördhet och besvarade signaler genererade ömsesidig interaktion 

Patienter skickade ut signaler och både uttalade och outtalade behov besvarades. Ibland läste 

anestesisjuksköterskorna mellan raderna i det patienterna signalerade. Ett exempel är när en 

anestesisjuksköterska frågade patienten om denne frös. Patienten svarade då: “nä, jag känner 

ingenting snart ändå”. Trots det lade anestesisjuksköterskan ett täckte på patienten som tackade.  

 

De flesta patienter lade kontrollen i anestesisjuksköterskornas händer, men det fanns också 

patienter som försökte bibehålla kontrollen över situationen. Patienterna bestämde då bland annat 

jargong, arbetstempo och samtalsämne. Det kunde handla om att patienten önskade en snabb 

sövning eller ville skämta mycket. När anestesisjuksköterskan anpassade sig till det sistnämnda 

blev stämningen på operationssalen positiv.  

 

Även andra behov svarade anestesisjuksköterskorna på. Det kunde vara ett informationsbehov 

eller ett behov av att skydda patienten från onödig lidande: 

“Patienten berättar att det gör lite ont på den hand där anestesisjuksköterskan planerat att 

sticka, vill inte vara till besvär och försäkrar flera gånger om att det är okej att sticka på den 

onda handen samtidigt som hen håller fram den. Anestesisjuksköterskan byter genast tänkt 

insticksställe och övertygar patienten om att det inte finns något behov av att sticka i en 

smärtande kroppsdel” (Observation 5:1) 
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Ett annat exempel på lyhördhet och besvarade signaler var, att justera patientens kroppsläge utan 

att signalen uttalats verbalt: 

“Patienten ter sig obekväm, lyfter på huvudet och repositionerar sig. Anestesisjuksköterskan 

uppmärksammar det och höjer huvudändan på operationsbordet. Patienten säger tack” 

(Observation 8:2) 

 

Genom att byta samtalsämne kunde anestesisjuksköterskan avleda patienten från det patienten 

uttryckt vara oroande: 

“Patienten frågar ‘är det farligt? Blodtrycksnivån jag ligger på?’ Fuktar samtidigt läpparna med 

tungan [patientens mimik tyder på oro]. Anestesisjuksköterskan svarar: ‘ja det var nog lite i 

överkant det’. Går sedan runt patienten så att de kan se varandra och börjar prata om annat. 

[Patient och anestesisjuksköterska använder positiva toner, tillämpar ögonkontakt och patientens 

ansiktsuttryck är mer avslappnat efter att de börjat prata om annat än blodtrycket]” 

(Observation 11:4) 

 
Vid endast ett par tillfällen följdes den reflekterande omvårdnadsprocessen som den beskrivs av 

Orlando (1990). Patienten skickade ut en verbal eller icke-verbal signal som specificerades, en 

återkoppling ägde rum, en omvårdnadsåtgärd utfördes och därefter ställde anestesisjuksköterskan 

en öppen fråga som gav patienten möjlighet att korrigera eller bekräfta det som genomförts. 

Patienter och anestesisjuksköterskor använde vid dessa tillfällen ett positivt tonläge, tillämpade 

ögonkontakt, log, skrattade och det fanns en tydlig avsaknad av klagomål eller andra negativa 

uttryck.  

 

Ömsesidig interaktion visade sig i patientens tillit till anestesisjuksköterskan  

Anestesisjuksköterskan använde olika metoder för att hjälpa patienten att känna trygghet. Vissa 

patienter utstrålade trygghet redan vid ankomst till operationsavdelningen, vilket visade sig 

genom att de redan från start hade en öppenhet i sin kommunikation. Andra kommunicerade 

öppet efter att de få sin oro uppmärksammad och åtgärdad av anestesisjuksköterskan. Genom att 

anestesisjuksköterskan bekräftade patientens oro, tillämpade ögonkontakt, ställde frågor och 
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hittade gemensamma nämnare att prata om, kunde tillit uppstå och patienten blev successivt mer 

öppen i sin kommunikation. Patienten kunde uttrycka rädsla för flera olika faktorer. Någon var 

orolig för att må dåligt efter operationen, en annan för att de inte skulle vakna efter operation och 

en tredje för att för att fel kroppsdel skulle opereras.  

 

“Patienten säger: ‘det är ju ganska viktigt att ni tar rätt axel’ och försöker följa 

anestesisjuksköterskan med blicken. Anestesisjuksköterskan ger lugnande besked [både patient 

och anestesisjuksköterska skrattar]”  

(Observation 6:2) 

 

När patienterna kände sig bekväma, kunde de fritt uttrycka sina känslor och funderingar. De 

pratade öppet om personliga upplevelser av sjukdom och sjukhusvistelse och om privata, icke-

operationsrelaterade saker. En patient berättade exempelvis: 

“Jag har bokat gyntid i veckan (...) vi hade strålade sol [på semestern] (...) Ska beställa tid för 

fotvård. I [semesterort] fick jag beställa tid för att tvätta håret. Anestesisjuksköterskan svarar 

men positiv ton och ställer följdfrågor [visar intresse]. Patienten ler stort” (Observation 3:1) 

 

Andra patienter hade ett informationsbehov, som anestesisjuksköterskorna tillgodosåg: 

“Patienten frågar hur sövningen går till, frågar om väckningen och om hur hen kommer att må 

efteråt. Anestesisjuksköterskan förklarar procedurerna, svarar och förklarar på alla frågor. 

Patienten ställer nya frågor och säger sedan: ‘bra, jag känner mig trygg om man säger så“ 

(Observation 11:2) 

Förbisedda behov som en konsekvens av bristande kommunikativt samspel 

När det kommunikativa samspelet inte fungerade berodde det på att patienternas signaler inte 

besvarades och deras behov inte tillgodosågs. Då patienter exempelvis skakade, suckade eller till 

och med grät, uppmärksammades inte dessa signaler. Ibland uppfattades inte signalerna patienten 

skickade ut alls, ibland sågs en feltolkning av signalen. Feltolkningar kunde konstateras då den 

eller de nästkommande signalerna var exempelvis suck, stön, klagomål eller fortsatt gråt. 

Feltolkningar sågs bara när anestesisjuksköterskan inte arbetade enligt Orlando’s reflekterande 

omvårdnadsprocess. Anestesisjuksköterskornas subjektiva tolkning av patientens signal 
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återkopplades inte till patienter, eller så kontrollerades det inte om utförd omvårdnadsåtgärd 

hjälpt. Det hände att procedurrelaterade arbetsuppgifter konkurrerade ut patienternas behov eller 

att kontinuiteten bröts.  

Obesvarade signaler resulterade i förbisedda behov 

Subtemat innehåller situationer där patienter sände ut verbala och icke-verbala signaler som inte 

genererade någon observerbar reaktion eller något agerande från anestesisjuksköterskan. 

Patienter skickade ut signaler som visade på nervositet eller oro, genom att exempelvis rynka på 

pannan, skaka på benen, eller bara genom att blunda när någon samtalade med dem.  

 

“Patienten säger ‘man lär ju inte vänja sig vid sådant här [operationer]’, tar ett djupt andetag 

och drar i mössan, rynkar pannan [ser orolig ut]. Anestesisjuksköterskan svarar inte ” 

(Observation 20:3) 

 

Det hände att patienternas signaler missades på grund av att anestesisjuksköterskorna arbetade 

med ryggen mot patienten eller med andra arbetsuppgifter. 

 

“Patienten visar tecken på obehag i samband med EDA-sättning, blundar och rynkar 

ögonbrynen. Anestesisjuksköterskan kan inte reagera på detta då hen arbetar med ryggen mot 

patienten” (Observation 2:5) 

 

Förbisedda behov bottnade i procedurrelaterad-, inte personcentrerad kommunikation 

Ibland ägnade sig anestesisjuksköterskorna åt procedurrelaterat arbete istället för att svara på 

patienternas behov. När den procedur som skulle ske stod i centrum istället för patientens behov 

blev personcentreringen lidande.  

 

“Patienten berättar hur hon på grund av sjukdom tvingas leva idag [uttrycker elände]. Sitter på 

operationsbordskanten, visar upp ett stort ärr. Anestesisjuksköterskan svarar ‘du får gärna ligga 

ned där så ska jag…’, anestesisjuksköterskan slutar prata mitt i meningen och går till datorn 

[arbetar tyst]” (observation 18:2) 
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Ett annat exempel är:  

“Patienten gråter häftigare när hen får nya instruktioner. Säger “vill inte” och gråter högljutt, 

gömmer huvudet i kudden och skakar i hela kroppen. Anestesisjuksköterskan instruerar patienten 

i att lägga sig på rätt sätt… Ger fler instruktioner ju häftigare patienten gråter”  

(Observation 12:11) 

 

Det kommunikativa samspelet avbröts 

Det kommunikativa samspelet bröts av att anestesisjuksköterskan byttes ut. Patienten uttryckte då 

nervositet eller besvikelse. 

“du lovade ju att du skulle vara här med mig!  

Anestesisjuksköterskan svarar inte, rapporterar patienten till nästa anestesisjuksköterska. 

Patienten rynkar pannan och kniper med munnen [vilket hen inte gjort tidigare]. Detta 

uppmärksammas inte av någon av de två anestesisjuksköterskorna” (Observation 20:3) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

De kommunikativa samspel som setts, kan grupperas in i en av följande teman: “ömsesidig 

interaktion skapade ett gott kommunikativt samspel” eller “förbisedda behov som en konsekvens 

av ett bristande kommunikativt samspel”. När det kommunikativa samspelet analyserats enligt 

Orlando’s teori (1990) om den reflekterande omvårdnadsprocessen, observerades tre saker:  

1) anestesisjuksköterskorna tillämpade sällan den reflekterande omvårdnadsprocessen,  

2) det var inte nödvändigt att följa den reflekterande omvårdnadsprocessen för att skapa ett gott 

kommunikativt samspel,  

3) då den reflekterande omvårdnadsprocessen inte användes kunde inte en personcentrerad vård 

garanteras.  

Hur ser det kommunikativa samspelet ut då det analyseras enligt Orlando’s teori om den 

reflekterande omvårdnadsprocessen? 

Specificering av patientens behov i enlighet med Orlando’s teori (1990) om den reflekterande 

omvårdnadsprocessen inträffade sällan. Anestesisjuksköterskorna frågade patienterna endast då 

och då om deras tolkning av signalerna var korrekt. Återkoppling gällande utförd 

omvårdnadsåtgärd inträffade någon gång. För att arbeta enligt den reflekterande 

omvårdnadsprocessen ska, enligt Orlando (1990), dessa två steg genomföras. Nackdelen med att 

inte följa Orlando’s teori om den reflekterande omvårdnadsprocessen är att 

anestesisjuksköterskan inte får sin tolkning eller den utförda omvårdnadsåtgärden verifierad. 

Enligt resultatet i aktuell studie kan ett gott kommunikativt samspel uppstå ändå. Det ses i 

exemplen där patienter skickar ut signaler, som anestesisjuksköterskan svarar på utan att först 

verifiera sin tolkning. Omvårdnadsåtgärden ansågs ändå vara anpassad efter patientens önskemål 

och behov. Återkoppling gällande om omvårdnadsåtgärden hjälpt eller inte, ägde heller inte rum. 

Men på grund av att patient och anestesisjuksköterska var uppmärksamma på varandras signaler 

och svarade på dem, så ägde ömsesidig interaktion rum. Den ömsesidiga interaktionen 

resulterade i en god stämning och ett gott kommunikativt samspel. . Anestesisjuksköterskornas 

agerande baserades på patientens signaler och överensstämde således med definitionen av 

personcentrerad vård (Coulourides, Kogan, Wilber & Mosqueda, 2016; Riksförening för anestesi 
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& intensivvård, 2012; Svensk Sjuksköterskeförening, 2014; Hörnsten, 2013) och personcentrerad 

kommunikation (Charlton et al., 2008; Swenson et al., 2004). Det här visar att Orlando’s (1990) 

reflekterande omvårdnadsprocess inte är nödvändig för att skapa ett gott kommunikativt samspel 

och en personcentrerad omvårdnad. 

 

Däremot, i inget av de fall där patientens behov förbisågs tillämpades Orlando’s reflekterande 

omvårdnadsprocess. Patientens signaler besvarades inte och patientens behov blev inte 

tillgodosedda. I dessa fall framkommer det att risken med att varken specificera hjälpbehovet 

eller att återkoppla utförd omvårdnadsåtgärd blir att ett gott kommunikativt samspel och en 

personcentrerad vård inte kan garanteras.. Detta bör undvikas, då brister i det kommunikativa 

samspelet ökar risken för att patienter upplever missnöje med vården (Krupic, Eisler, 

Sköldenberg & Fatahi, 2016; Rhodes, Miles & Pearson, 2006; Uitterhoeve et al., 2009).  

Hur ser det kommunikativa samspelet ut mellan patient och anestesisjuksköterska från det 

initiala mötet tills patienten sover? 

Den ömsesidiga interaktionen präglades av ett gott kommunikativt samspel där patienterna blev 

sedda och deras signaler till synes korrekt besvarade. Flera exempel på ett gott kommunikativt 

samspel sågs i resultatet och visar att anestesisjuksköterskan har ett varierat arbetssätt för att 

personcentrera vården. Bland annat fick patienterna styra hur snabbt förberedelserna skulle ske 

eller hur allvarlig stämningen skulle vara. Anestesisjuksköterskorna var uppmärksamma på 

patienternas signaler. Behov identifierades och besvarades, i flera fall utan att patienten verbalt 

kommunicerat ett behov. Detta överensstämmer med Coulourides, Kogan, Wilber och 

Mosquedas (2016) definition av personcentrerad kommunikation. 

 

Det kommunikativa samspelet kunde brista och därmed blev patientens behov förbisedda. 

Anestesisjuksköterskor utförde ibland omvårdnadsåtgärder, som inte svarade på patientens 

signalerade behov. I de fallen sågs det att fokus låg på produktion eller rutinmässiga 

arbetsuppgifter. Här ses likheter med den medicinska kommunikation som beskrivs av McCabe 

(2003) och den automatiserade omvårdnadsprocessen som beskrivs av Orlando (1990). Orlando 

(1990) poängterar att sjuksköterskor också är individer med erfarenheter och känslor. Tolkningen 

av patientens signaler blir därför subjektiv och ibland felaktig, vilket ses i studiens resultat. Eide 
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och Eide (2009) skriver, att en sjuksköterska aldrig kan anta att dennes tolkning av en signal är 

korrekt. Allt detta tyder på att det är fördelaktigt att följa den reflekterade omvårdnadsprocessen 

om man har för avseende att tillgodose patientens behov. 

 

I de fall där det kommunikativa samspelet avbröts av att anestesisjuksköterskan byttes ut, blev det 

kommunikativa samspelet lidande. Patienten uttryckte nervositet eller besvikelse, vilket den 

nyinkomna anestesisjuksköterskan inte kunde reagera på eftersom hen inte träffat patienten 

tidigare och hade därmed inte ett utgångsbeteende att jämföra med. Kontinuitet har visats vara 

viktig för patienters välmående (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003) och bör därför 

eftersträvas. 

 

I resultatet framkommer det att patienterna ibland vill att förberedelsearbetet inför sövning ska gå 

fort. Fokus lades på det medicinska handhavandet och den personcentrerade kommunikationen 

uteblev. Det kommunikativa samspelet tycktes vid första anblicken vara bristande, men det kan 

också tänkas ha varit anestesisjuksköterskans metod för att uppnå ett personcentrerat arbetssätt. I 

sjukvården råder det, som nämnt tidigare, tidsbrist och produktionskrav vilket påverkar 

personcentrering negativt (Lindwall & von Post, 2008; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

Sammanfattningsvis verkar därför alla typer av tidspress påverka anestesisjuksköterskans 

förmåga till det, som i det här arbetet kallas för ett  gott kommunikativt samspel och därmed 

personcentrering, negativt.  

 

I Sverige ska anestesisjuksköterskor arbeta personcentrerat (Riksförening för anestesi- & 

intensivvård, 2012). Personcentrerad kommunikation i den intraoperativa omvårdnaden har visat 

sig påverka både patient (McCabe, 2003) och sjuksköterska (Ernold, Schneider, Meller & Yagil, 

2010) positivt. Därför bör ett arbetssätt som möjliggör personcentrerad omvårdnad vara att 

föredra. En studie gällande just personcentrering och relationen mellan patient och 

anestesisjuksköterska, har funnit att preoperativa möten leder till upplevelser av gemenskap, 

trygghet och tillit för båda parter (Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003). Rudolfsson, 

Ringsberg och von Post (2003) beskriver hur det preoperativa mötet hjälper både patient och 

anestesisjuksköterska att bygga en relation. Därmed personcentreras den interoperativa vården. I 

Rudolfsson, Ringsberg & von Posts (2003) studie beskriver patienter att en upplevelse av 
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gemenskap och personlig relation uppstår med hjälp av det preoperativa mötet. Upplevelsen av 

att ha en personlig relation med sin sjuksköterska uppges vara att föredra enligt intervjuade 

patienter i en studie genomförd av Willams och Irurita (2004).  

 

I aktuell studie sker den intraoperativa vården utan att patient och sjuksköterska träffats 

preoperativt. Det innebär att en eventuell personlig relation skapades intraoperativt, ibland på 

kort tid. Därav anser författarna att ytterligare forskning kan vara lämplig för att kartlägga i 

vilken utsträckning patienter och anestesisjuksköterskor upplever att en relation har kunnat 

skapas utan att innan ha genomgått ett preoperativt möte.  

Metoddiskussion 

Det är vanskligt att bedöma kvaliteten på kvalitativ forskning. Framförallt för att det inte råder 

konsensus kring de kvalitetsbegrepp som används (Graneheim & Lundman, 2004; Rolfe, 2006) 

och all kvalitativ forskning är subjektiv (Mays, 1995). I det här arbetet används de begrepp som 

föreslås av Graneheim och Lundman (2004), det vill säga trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet, för att diskutera kvalitén. Trovärdighet är ett paraplybegrepp som innebär i 

vilken grad giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är uppnått. Läsaren ska kunna bedöma ett 

kvalitativt arbetes kvalitet och därmed trovärdighet baserat på författarnas förmåga att lyfta 

arbetets giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Wallengren & Henricsson, 2012).  

Giltighet 

Giltighet handlar om hur väl den använda metoden svarar på syftet (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2010). Datainsamlingsmetoden, icke-deltagande observationer, ansågs svara 

på syftet. Dels för att observationer kan visa på sådant som deltagarna själva inte kan berätta 

(Morse, 2003), dels för att observatören kan se sådant som de observerade är omedvetna om 

(Patton, 2015). En begränsning i metoden är att insamlat material inte återkopplats med de 

observerade. Att i efterhand intervjua deltagarna är en metod för öka giltigheten i observationerna 

(Wallengren & Henricsson, 2012). Det är alltså inte säkerställt att det som författarna observerade 

överensstämmer med deltagarnas upplevelse av det som ägde rum. Återkoppling ansågs å andra 

sidan olämpligt eftersom studien var av beskrivande karaktär och strävade efter att framställa en 

objektiv tolkning av det kommunikativa samspelet. Dessutom drabbas många patienter av amnesi 
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på grund av de anestesiläkemedel som används (Walter, 2014) och återkoppling till patienternas 

upplevelse skulle därför inte generera trovärdig data. Återkoppling till anestesisjuksköterskornas 

upplevelser hade avslöjat studiens syfte för anestesisjuksköterskorna och därmed ökat risken för 

reaktivitet, om samma anestesisjuksköterska skulle komma att observeras igen. Deltagande 

observationer valdes bort till förmån för icke-deltagande observationer, då författarna hade för 

avsikt att inte störa det kommunikativa samspelets naturliga utveckling. Genom att inte delta i 

arbetet observerade författarna ostört det som utspelade sig. För att inte generera vad Polit och 

Beck (2010) kallar för ett tillrättalagt beteende, presenterades inte att det var just det 

kommunikativa samspelet som observerades, varken för anestesisjuksköterskor eller patienter.  

På så sätt undveks ett onaturligt beteende hos de observerade. Ett helt naturligt beteende kan dock 

inte garanteras då författarnas blotta närvaro kan påverka deltagarnas beteende (Carlson, 2012). 

 

Urvalet i den här studien var heterogent och nästan likfördelat mellan kvinnor och män (11 

kvinnor och nio män observerades). Däremot var urvalet för anestesisjuksköterskor olikt fördelat 

mellan män och kvinnor (14 kvinnor och fyra män). Det är i sig inte förvånande, 

könsfördelningen på de båda operationsavdelningarna är sned och urvalet anses därmed vara 

rättvisande. Användandet av ett bekvämlighetsurval fungerade väl för studiens syfte och 

möjliggjorde att författarna på ett tillfredsställande sätt kunde samla in önskad mängd material. 

Nackdelen med bekvämlighetsurval är att risken för bias föreligger då de observerade kan visa 

sig vara atypiska exempel på det studerade fenomenet (Polit & Beck, 2010). På grund av 

komplexiteten i att rekrytera två olika personer, till en och samma observation, ansågs andra 

urvalsmetoder vara olämpliga att genomföra under given tidsram. Dessutom är miljön studien 

genomfördes i oförutsägbar. Dagligen blir operationer strukna och den tidpunkt vid vilken 

patienten planeras anlända till operationsavdelningen anges bara en kort stund innan själva 

ankomsten. Därför var författarna anpassningsbara i sitt urval och lät arbetet på 

operationsavdelningen styra vilka patienter och anestesisjuksköterskor som kom att observeras.  

 

Ett fåtal anestesisjuksköterskor har observerats mer än en gång. Ibland som ensam 

anestesisjuksköterska på sal, ibland tillsammans med en annan anestesisjuksköterska i en så 

kallad “systersövning”. Författarna valde att anpassa sitt arbete efter operationsavdelningens 

rutiner och tog till vara på de observationstillfällen som erbjöds. Resultatet anses inte ha 
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påverkats av detta, då varje ny patient innebar en ny interaktion och därmed ett nytt 

kommunikativt samspel. Exakt vilka eller hur många anestesisjuksköterskor som observerats mer 

än en gång har därmed inte noterats. Upprepade observationer av samma anestesisjuksköterska 

kan till och med vara en fördel. Mays (1995) påpekar att genom att låta de observerade vänja sig 

vid observatören, kan förekomsten av ett tillrättalagt beteende minska.  

 

Mängd data som behövs för att svara på en studies syfte varierar med fenomenets komplexitet 

(Graneheim och Lundman, 2004). Efter fem observationer började ett mönster uppenbara sig men 

för att säkerställa ett tillförlitligt resultat genomfördes planerat antal observationer. Material från 

totalt 20 observationstillfällen analyserades. Först i analysfasen kunde författarna se att mättnad 

hade skett. Mängden data var hanterbar och ansågs tillräcklig för att beskriva det kommunikativa 

samspelet. Aktuell studie är av beskrivande karaktär och syftar inte till att kartlägga eller fånga 

essensen av ett fenomen. Testobservationen valdes att inkluderas i de texter som analyserades 

eftersom den observationen ansågs innehålla viktig information och inga ändringar i 

observationsprotokollet hade gjorts. 

 

Ett observationstillfälle, som var genomfört på dagkirurgiska operationsavdelningen, förkastades 

då det fanns risk att anestesisjuksköterskorna på dagkirurgiska operationsavdelningen tagit del av 

observationsprotokollet. Därefter genomfördes inte heller fler observationer på den 

operationsavdelningen. De observationer som tidigare gjorts på den dagkirurgiska 

operationsavdelningen förkastades inte då personalen vid dessa tillfällen inte haft möjlighet att ta 

del av observationsprotokollet. Den dagkirurgiska operationsavdelningen är både administrativt 

och till placering skild från kirurgoperation och risken ansågs låg att anestesisjuksköterskor på 

kirurgoperation tagit del av operationsprotokollet. Det ansågs därför lämpligt att fortsätta 

observationerna på kirurgoperation.  

 

En annan aspekt av giltighetsbegreppet är förhållandet mellan de funna teman och den data de 

stammar ur (Graneheim & Lundman, 2004). Dataanalysen var av en kvalitativ karaktär med 

deduktiv ansats och ett egenutformat analysprotokoll baserat på vald teori användes. Genom att 

föra in de meningsbärande enheterna, som författarna tagit fram ur fältanteckningarna, i 

analysprotokollet kunde författarna tydligt se huruvida Orlando´s teori om den reflekterande 
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omvårdnadsprocessen (1990) följdes eller inte. Analysprotokollen kodades och subteman växte 

fram, som därefter bildade sinsemellan uteslutande teman. Eftersom både datainsamling och 

analys genomförts separat av studiens två författare och de separata resultaten var snarlika, anses 

studiens giltighet och tillförlitlighet vara hög. Även Sandgren (2012) påtalar att trovärdigheten 

ökar vid ett sådant arbetssätt.  

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om studiens replikerbarhet och huruvida data är tidsbunden eller inte 

(Greneheim & Lundman, 2004). Tillförlitlighet är grunden för kvalitativ forskning då en studie 

måste vara tillförlitligt för att kunna uppnå giltighet (Polit & Beck, 2010). Under en 

datainsamling minskar forskarens objektivitet och vad som uppmärksammas kan komma att 

förändras med tiden (Graneheim & Lundman, 2004). Det eget-designade observationsprotokollet 

hjälpte författarna att observera det som avsågs att observeras vilket ökar studiens giltighet. I 

observationsprotokollet nedtecknades både det som objektivt visade sig mellan deltagarna men 

också författarnas subjektiva uppfattning av det som ägde rum. Objektiv data och egentolkning 

skildes noggrant åt och på så sätt kunde författarna arbeta textnära under analysfasen. Författarna 

anser att tillvägagångssättet var lätt att genomföra, är replikerbart och resulterade i ett både 

informativt, men också deskriptivt material. 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra miljöer, 

urvalsgrupper och situationer (Graneheim & Lundman, 2004). För att uppnå överförbarhet i 

aktuellt arbete har författarna noggrant beskrivit urval, datainsamlingsmetod, kontext och 

analysmetod samt redogjort utförligt för resultatet. Det är enligt Graneheim och Lundman (2004) 

upp till läsaren att avgöra en studies överförbarhet, men genom en noggrann beskrivning av 

nämnda steg ökar studiens potentiella överförbarhet.  

Trovärdighet 

Att analysera en text innebär alltid en tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att 

redovisa citat i resultatet, har författarna för avsikt att läsaren ska kunna göra en egen bedömning 

av det som observerats. På så sätt säkerställer författarna att ett trovärdigt resultat framtagits. 
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Förförståelse och bias 

Förförståelse är summan av samlad kunskap, tidigare erfarenheter och värderingar (Priebe & 

Landström, 2010). Författarna är anestesisjuksköterskestuderande, med tretton veckor slutförd 

verksamhetsförlagd utbildning inom anestesisjukvård och är därmed bekanta med vald 

forskningsmiljö. Det är en fördel att vara bekant med sin forskningsmiljö för att förstå vad som 

sker, men det kan också påverka tolkningen av insamlat material.  För att undvika att tolkningen 

skulle påverkas av författarnas förförståelse, skapades medvetenhet om egna tankar. Detta 

åstadkoms genom att författarna innan studiens gång diskuterade sin förförståelse sinsemellan. 

De egna tolkningarna eller antagandena markerades tydligt i fältanteckningarna. Författarna 

arbetade textnära genom att hålla sig till fältanteckningarna vid analysarbetet. Analysarbetet 

genomfördes separat från varandra, trots det hade författarna kommit fram till snarlika resultat.  

Forskningsetiska överväganden 

Författarna ansåg att fördelarna med att genomföra studien övervägde riskerna som tidigare 

presenterats. Resultatet kan användas för att utveckla vården och göra den mer personcentrerad. 

Då informativt samtycke erhölls från samtliga deltagare och samtliga deltagare informerades om 

att de när som helst kunde dra sig ur studien, anses studien uppfylla de krav som ställs på 

forskning som involverar människan enligt Codex (2016). Riskerna som förelåg gällande 

integritet minimerades i största möjliga mån, men eftersom författarna inte diskuterade 

observationerna med deltagarna går det inte att säga hur de upplevde det att bli observerad. 

Eftersom ingen avbröt sitt deltagande utgår författarna ifrån att det är ett tecken på att deltagarna 

inte upplevde något obehag av att bli observerade.   
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SLUTSATS 

Studien visar att det går att, på flera olika sätt, uppnå ett gott kommunikativt samspel och en 

personcentrerad vård. Det går att arbeta personcentrerat även om Orlando’s reflekterande 

omvårdnadsprocess inte används, men då kan anestesisjuksköterskan inte garantera att utförda 

omvårdnadsåtgärder motsvarar patientens behov. Eftersom patienter tillämpar olika sätt att 

förmedla sina behov på, måste anestesisjuksköterskan anpassa sig efter individen och ha förmåga 

att möta varje person bakom patienten. Därmed anses Orlando’s reflekterande 

omvårdnadsprocess vara ett bra redskap för att arbeta personcentrerat.  

 

Att det kommunikativa samspelet ibland brister, med avsaknad av personcentrering som följd, 

sågs vid flertalet tillfällen.  Orsaken till det bristande kommunikativa samspelet är oviss, men 

baserat på tidigare studier kan det bero på de produktionskrav och den tidspress som föreligger. 

Eftersom tidigare forskning visar att relationen mellan patient och anestesisjuksköterska är viktig 

för patientens hälsa i stort, bör arbetet anpassas så att en relation kan byggas. Genom att skapa 

medvetenhet hos anestesisjuksköterskor tror författarna att en positiv skillnad skulle ses gällande 

anestesisjuksköterskans förmåga att se och svara på patientens signaler. Resultatet i denna studie 

kan användas som en förklaringsmodell för det kommunikativa samspelet sker intraoperativt. På 

så sätt bidrar examensarbetet till ökad förståelse med en mer personcentrerad, bättre och säkrare 

vård som följd.  
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Bilaga 1. Observationsprotokoll 

Miljö Patientens kommunikation Anestesisjuksköterskans 
kommunikation 
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Bilaga 2. Medgivande från anestesisjuksköterska om att delta i studien 

 

Intraoperativt arbete 

Information om studien och förfrågan om deltagande i studien 

Vi är två anestesisjuksköterskestudenter som till vårt examensarbete önskar studera en del av  
arbetet inne på operationssalen. Vi vill observera patienten från det det initiala mötet då ni hämtar 
patienten, tills dess att patienten sover inne på operationssalen. Vi tänker inte studera på dig som 
individ eller notera några personuppgifter. Just du tillfrågas eftersom du arbetar på 
kirurgoperation. Urvalet sker med hjälp av ansvarig koordinator och endast patienter som skall 
sövas med generell anestesi inkluderas i studien 
 
Deltagandet kommer inte att ändra någonting för dig som individ, vi studenter kommer inte att 
delta i vården, vi kommer att göra vårt yttersta för att vara ur vägen och den planerade 
behandlingen för patienten ska inte påverkas. All data kommer att behandlas konfidentiellt och 
kommer att förvaras i säkert så att endast författare till studien och handledare har tillgång till 
den. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange någon 
orsak till det. Resultatet av studien kommer förhoppningsvis bidra till ökad förståelse för arbetet 
kring patienten inne på operationssalen och därmed kartlägga styrkor och svagheter som 
förhoppningsvis kan komma att bidra till förbättring i vården och i arbetet som 
anestesisjuksköterska. 
 

Ja, jag samtycker att delta i studien 

Signatur: 

 

Namnförtydligande: 

 
 

Ansvariga för studien är:            

Lina Engström,       Karin Eriksson, 
leg. sjuksköterska,      leg. sjuksköterska, 
anestesisjuksköterskestudent,     anestesisjuksköterskestudent, 
lina.engstrom.le@gmail.com,     karin.eriksson@acepro.se,  
 
 
Handledare är: 
Erebouni Arakelian, Med Dr.,             
Anestesisjuksköterska, Klinisk lektor vid Uppsala Universitet 
Erebouni.arakelian@surgsci.uu.se  070- 425 01 78 
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Bilaga 3. Medgivande från patient om att delta i studien ”Intraoperativt arbete” 

 

Information om studien och förfrågan om deltagande i studien ”Intraoperativt arbete” 
Vi är två anestesisjuksköterskestudenter som till vårt examensarbete önskar studera en del av  

arbetet inne på operationssalen. Vi vill observera vad som sker från att du som patient träffar  

anestesisjuksköterskan första gången, tills dess att du somnat inne på operationssalen. Vi tänker  

inte studera dig som individ eller notera några personuppgifter. Just du väljs ut eftersom du skall  

sova under operationen och är över 18 år.  

 

Deltagandet kommer inte att ändra någonting för dig som individ, din behandling kommer att 

vara densamma som är planerad. All data kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att 

förvaras i säkert så att endast författare till studien och handledare har tillgång till den.  Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange någon orsak till 

det. Resultatet av studien kommer förhoppningsvis bidra till ökad förståelse för arbetet kring 

patienten inne på operationssalen och därmed kartlägga styrkor och svagheter som 

förhoppningsvis kan komma att bidra till förbättring i vården av Dig som patient. 

 

Ja, jag samtycker att delta i studien 

Signatur: 

Namnförtydligande: 

Ansvariga för studien är:            

Lina Engström,       Karin Eriksson, 
leg. sjuksköterska,      leg. sjuksköterska, 
anestesisjuksköterskestudent,     anestesisjuksköterskestudent, 
lina.engstrom.le@gmail.com,     karin.eriksson@acepro.se,  
 
Handledare är: 
Erebouni Arakelian, Med Dr.,             
Anestesisjuksköterska, Klinisk lektor vid Uppsala Universitet 
Erebouni.arakelian@surgsci.uu.se  070- 425 01 78 
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Bilaga 4. Analysprotokoll baserat på Orlandos reflekterande omvårdnadsprocess 

Observation #  

Kön  

Längd på observation  

Patientens signaler - behov av hjälp eller förbättring? 

Verbala signaler  

(Klagomål, önskningar, frågor, 

v

ä

g

r

a

n

,

 

k

r

a

v

,

  
kommentarer,  
påståenden, gråt, gnäll, skratt, hosta, 

n

y

s

n

i

n

g

,

  
suckar, skrik, stön, sång) 
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Icke- verbala signaler  

(Ryckningar, skakningar, temp, 

blodtryck, andningsfrekvens, 

hudkostym) 

Sjuksköterskans reaktion: 

Sjuksköterskans agerande- observerbar respons 

Automatisk omvårdnadsprocess 
Ordinationer, lokala principer, 

riktlinjer 
Utförd omvårdnadsåtgärd?  

 

Reflekterande  omvårdnadsprocess  

Specificeras hjälpbehovet? Hur sker 

Specificering av hjälpbehovet? 

Sker återkoppling?  

Utförd omvårdnadsåtgärd 

Sker återkoppling relaterat till 

omvårdnadsåtgärd? 

  Varje reaktion hos patienten innebär nya signaler. Analysen startar därmed om från “patientens signaler”. 

 


