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Sammanfattning    

Syftet med den här studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva den perioperativa 

omvårdnaden ur patienters och operationssjuksköterskors perspektiv. Metoden var en beskri-

vande litteraturstudie med kvalitativa och kvantitativ studier som publicerats de senaste 10 

åren. Artiklarna söktes i databaserna: Academic Search Elite, Medline och Chinal.  Studierna 

var från hela världen bland annat Australien, England samt Europa. Resultatet av föreliggande 

studie visade att när patienten och operationssjuksköterskan tillsammans planerade, genom-

förde och utvärderade omvårdnaden runt omkring operation skapades en relation och det bil-

dades en sammanhängande helhet. Patienten upplevde trygghet, säkerhet och kände sig synlig 

och behandlad med respekt när samma operationssjuksköterska hade ansvar för omvårdnaden 

i det perioperativa förloppet. Operationssjuksköterskorna upplevde tillfredsställelse och ut-

veckling i sitt yrke.  
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Abstract 

The aim of this study was, based on scientific literature to describe the perioperative care 

from the perspective of the patient and the operating room nurse. The method was a descrip-

tive literary study using qualitative and quantities studies published during the last 10 years. 

The article search was carried out in the following medical databases: Academic Search Elite, 

Medline and Chinal.  The studies are from countries all over the world such as Australia, Eng-

land and Finland. The result of this study shows that a continuous care is formed when the 

patient and the operating room nurse cooperate in the planning, carrying out and evaluation of 

the patients care in connection with an operation. The care is experienced as comforting and 

secure when the same operating room nurse cares for the patient before, during and after the 

operation. The patient also feels that they are seen and treated with respect. The operating 

room nurse experiences satisfaction and personal development in her profession. 
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1. Introduktion  

1.1 Operationssjuksköterskans roll 

Olsson (1993) har beskrivit att operationssjuksköterskans utbildning har förändrats ett flertal 

gånger sedan långt tillbaka i tiden. Det är oklart om rollen har förändrats påtagligt. Sedan 

1990-talet har utvecklingen gått mot att utöva en perioperativ vård inom operation. Utbild-

ningarna inom operationssjukvård har haft ämnet som centralt, men fåtal tillämpar arbetssättet 

kliniskt.  

I en studie gjord av McGarvey, Chambers, och Boore (2000) var syftet att utforska opera-

tionssjuksköterskors roll och illustrera hur sjuksköterskor medicinskt och tekniskt avancerat 

inom kirurgi senaste decenniet.  I Nordamerika har operationssjuksköterskans perioperativa 

vård fått stor uppmärksamhet, men ännu inte i England där rollen som operationssjuksköters-

ka inte är tillräckligt väl definierad. Det finns risker med påtryckningar från klinikorganisa-

tioner och ledning genom fokusering omkring den tekniska utvecklingen, istället för fokus på 

patientens behov. Utforskning om den perioperativa rollens utveckling, som en teoretisk bas 

för omvårdnad är viktigt.  Sjuksköterskor måste bygga en framtid för professionen som är 

byggd på teoretiska principer i stället för historiska vanor. 

 

Enligt studie gjord av Eklund och Sundin (2006) var operationssjuksköterskorna väl inför-

stådda i sitt yrkesansvar och medvetna om vad den formella och reella kompetensen innehål-

ler. Däremot är det inte självklart att de ser hur deras specifika kunskap kan användas inom 

andra områden än inom den intraoperativa fasen. Det kan finnas brister i verksamheten om 

vilken formell kompetens operationssjuksköterskan har. Strukturer i verksamheten kan låsa 

operationssjuksköterskan att använda sin formella kompetens fullt ut. Om det hänger ihop 

med den slutna världen eller individernas egna förhållningssätt är inte klart. Det har fram-

kommit att operationssjuksköterskor måste tydliggöra sin hållning och också få tid till reflek-

tion på sitt arbete. Operationssjuksköterskan har en specifik kunskap och arbetar mycket i 

lagarbete. 

 

I en studie av Timmons och Tanner (2005) framkom att en stor del av operations-

sjuksköterskans arbete är att se efter kirurgen, som beskriver det som en värdinneroll. I den 

rollen finns huvudområden och aktiviteter att hålla kirurgen glad och inte uppröra kirurgen. 

Operationsassistenter ser inte detta i sin roll. 
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Cunningham (1998) kom fram till i sin studie att operationssjuksköterskan arbetar övervägan-

de med intraoperativ vård och träffar patienterna bara kort före operation, ofta redan sövd och 

kort eller inte alls efter uppvaknandet. Den pre- och postoperativa omvårdnaden får inget eller 

litet utrymme. Det blir mer instrumentellt och uppgiftscentrerat arbete än patientfokuserat 

arbete. Att möta patienten i den perioperativa vården före operation kan bland annat belöna 

både patient och sjuksköterska. Det ger en möjlighet att genomföra säker intraoperativ vård. 

Det kan gälla exempelvis att planera uppläggningen på operationsbordet, förklara om rutiner 

samt miljön på operationssalen. Information kan dokumenteras och cirkulera för sjuksköters-

keteamet, så förberedelserna för patienten blir optimala. Patienten kan därmed känna sig per-

sonlig och inte bara nästa patient på listan. 

 

Rieley och Peter (2000) beskrev i sin studie att den perioperativa omvårdnadsmodellen inte 

praktiseras, men majoriteten menar att sjuksköterskor på operation inte ska vara begränsade 

till den intraoperativa delen utan utveckla arbetet genom att arbeta med patienter före och 

efter operation också. 

 

 

1.2 Perioperativ omvårdnad 

Associationen of Operating Nurses, AORN (1989) har utarbetat en definition av perioperativ 

vård där operationssjuksköterskan är involverad. Faserna är före, under och efter patientens 

operation. Faserna benämns också som pre- intra- och postoperativa. Den preoperativa tiden 

är dagen före operation eller kort innan, den intraoperativa tiden varar från att patienten läggs 

på operationsbordet till uppvaknandet och den postoperativa tiden är den som är närmast efter 

operation (Associationen of Operating Nurses, AORNA, 1989). 

 

I en studie genomförd av Von Post (1999) där sjuksköterskor från olika sjukhus i Sverige del-

tog inom utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden. Vårdformen innefattar den preope-

rativa fasen som motsvarar patientanalysen och planering av vården, den intraoperativa fasen 

som står för genomförande av den planerade vården och den postoperativa fasen motsvarar 

utvärdering i vårdprocessen. Det innefattar vårdhandlingar och vårdaktiviteter närmast runt 

omkring patientens operation. Syftet med arbetssättet är att genom samtal med patienten, ska-

pa kontinuitet i vården och göra sjuksköterskan till ett känt ansikte för patienten. Tanken är 
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också att få kunskap om patientens specifika önskemål och därmed förhindra att patientens 

värdighet kränks. Sjuksköterskan får möjlighet att verka professionellt. 

 

I Larsson, (2004) framkom att preoperativt samtal innefattar att sjuksköterskan och patienten 

lär känna varandra före operation, intraoperativt samtal innebär att sjuksköterskan och patien-

ten känner varandra när sjuksköterskan tar emot patienten på operation och postoperativt sam-

tal får sjuksköterskan dela patientens erfarenheter från den perioperativa vården. 

 

Genom perioperativa samtal med patienten kan operationssjuksköterskan påverka upplevelsen 

av vården för patienten. För att kunna genomföra ett perioperativt arbetssätt där patient och 

operationssjuksköterska har samtal och utbyte av information krävs en utarbetad arbetsmo-

dell, nytänkande, arbetsledning och organisation som stödjer (Lindfors och Tegnäs, 2006).  

 

 

1. 3 Problemområde  

För operationssjuksköterskor är perioperativ vård ett känt begrepp, men tillämpas i liten ut-

sträckning. Operationssjuksköterskan har länge förknippats med fokus på enbart medicinskt- 

tekniskt arbete och det är av vikt att tydliggöra professionen utifrån ett omvårdnadsperspektiv.  

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva den perioperativa omvård-

naden utifrån patientens- och operationssjuksköterskan perspektiv.  

 

 

1.5 Frågeställning  

Hur beskriver vetenskaplig litteratur den perioperativa omvårdnaden utifrån patientens- och 

operationssjuksköterskan perspektiv? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Designen var en beskrivande litteraturstudie. 

 

 

2.2 Databaser 

Sökning av litteratur genomfördes i databaserna Academic Search Elite, Medline och Chinal 

Sökorden var nyckelorden i studien ”perioperativ omvårdnad”, ”perioperativ vård”, ”periope-

rative dialog”, ”operationssjuksköterska”, ”perioperativ care”, ”perioperative nursing”, ”ope-

rating room nurse” (se tabell 1).  

 

 

2.3 Utfall av sökning 

Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Databaser med sökord, publicerade årtal, antal träffar och antal använda artiklar

  

DATABAS SÖKORD PUBL. ÅRTAL ANTAL 
TRÄFFAR 

ANTAL 
ANVÄNDA 
ARTIKLAR 

Academic 
Search Elite 

Perioperative careAND 
Operating roomAND 
Nursing 

1997-2007 55 5 

Medline 
 

Perioperative car* 
Operating room nurs*  
 

1997-2007 93 4 

Cinahl Perioperativ car*AND 
Operating room nurs* 

1997 - 2007 73 6 

Totalt   221 15 

* = Trunkering 

 

 

2.4 Kriterier för urval 

Samtliga sökningar begränsades till vetenskapliga artiklar, skrivna på engelska, inte äldre än 

10 år, omvårdnad samt pre reviewed. Artiklar valdes utifrån hur de svarade till studiens syfte 

och frågeställning. I Medline avgränsades sökorden även med: human och nursing. I Cinahl 

avgränsades sökning till advanced nursing practice och perioperativ care. Sökningarna i samt-
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liga databaser gav 221 träffar. Titlarna lästes och det valdes ut 21 artiklar. Sammanfattningar-

na i dessa 21 artiklar lästes. Det valdes bort 6 artiklar då de inte svarade på syfte och fråge-

ställning i föreliggande studie. Till analysen blev 15 artiklar utvalda. 

Artiklar som uteslöts var bland annat inriktade på avancerad medicinsk kirurgi, dagkirurgi, 

etik, anestesi, inriktning på organisationer, medicinsk-teknisk vård, medicinsk-teknisk säker-

het, barn med särskilda behov, arbetsledning och flera var dubbletter i databaserna. Av de 

bortvalda artiklarna fanns inget direkt omvårdnadsperspektiv.  

 

 

2.5  Dataanalys 

Läsning av alla valda artiklar utfördes i sin helhet. Analys av varje artikel gjordes utifrån de-

sign, metod, syfte, och kvalitets-värdering. Sammanställd analys infördes i tabell 2 och resul-

tatet skrevs i löpande text, artikel efter artikel. Därefter bearbetades texten och det framkom 

två teman, helhetsvård inom perioperativ vård och relation mellan patient och operationssjuk-

sköterska. Kvalitetsbedömningen omfattade varje artikel som värderats utifrån checklista för 

kvalitativa respektive kvantitativa studier med frågorna: syfte, frågeställning, urval, bortfall, 

mätinstrument, analys, tolkning, trovärdighet, intern, extern validitet, reliabilitet och validitet. 

Kvalitetsvärdet har uttryckts med svagt (1) under 60 % av total poäng, måttligt (2) 61-80 % 

av total poäng och starkt (3) 81-100 % av total poäng (Forsberg & Wengström 2003). 

 

  

2.6 Forskningsetiska övervägande 

Studien byggde på tidigare godkända genomförda studier vilket betyder att etiska övervägan-

de är genomförda, beträffande urval och presentation av resultat varför ingen ansökan till 

etiska kommittén har gjorts. Det betyder att studier som ingått har fått tillstånd från etisk 

kommitté samt noggranna etiska övervägande har gjorts. Alla artiklar som ingått är redovisa-

de och alla resultat som stöder respektive inte stöder ämnet är presenterat objektivt. Primär-

källor har använts i denna studie (Forsberg och Wengström 2003).   
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3. Resultat 

Granskade artiklar presenteras i tabell 2. Därefter presenteras resultatet i löpande text utifrån två teman, Helhetsvård inom perioperativ omvård-

nad samt relation mellan patient och operationssjuksköterska. 

 

3.1 Tabell 2 

Tabell 2. Artikelpresentation. Författare, design, metod, syfte, undersökningsgrupp och kvalitetsvärde. Kvalitetsvärdet (*) har uttryckts med 

svagt (1), måttligt (2) och starkt (3).  

Författare/År 
Artikelrubrik 

Design Metod 
 

KV
* 

Syfte Undersökningsgrupp 

1. Bull, R. & FitzGerald, 
M. (2006) 
Nursing in a technologi-
cal environment: Nurs-
ing care in the operating 
room 

Beskrivande 
 

Kvalitativ  
Intervju   
Observationer      
 

2 Utforska på vilket sätt sjuksköterskor på operation 
förhåller sig till omvårdnad i en teknisk arbetsmiljö 

5 operationssjuksköterskor  
 

2. Bäckström, S., Wynn, 
R. & Sörlie, T. (2006). 
Coronary bypass surgery 
patient´s with treatment 
and perioperative care – 
a qualitive interview-
based study 

Beskrivande 
 

Kvalitativ 
Intervju  
 

3 Utforska hur patienter som genomgått Coronary By-
pass kirurgi, erfarit deras perioperativa omvårdnad  

9 patienter som genomgått Coronary Bypass kirurgi 
Sedan ett år tillbaka 
 

3. Eriksson, K., Ru-
dolfsson, G. & Von Post, 
I. (2007). The develop-
ment of caring in the 
perioperative culture. 

Beskrivande 
 

Kvalitativ 
Intervju 
 

3 Hur sjuksköterskorna integrerar omvårdnaden i den 
perioperativa dialogen, samt utvecklingen och ansva-
ret om omvårdnadsutvecklingen i det perioperativa 
mötet mellan patient och operations- och anestesi-
sjuksköterska   

10 sjuksköterskor i ledarposition 

4. Hansson, E. & Söder-
hamn, O. (2004). 
The attitudes of a group 
of operating room 
nurses and nurse ana-
esthetists towards 

Beskrivande 
 

Kvantitativ 
Enkät  
 

2 Få klarhet i hur attityden hos operations- och aneste-
sisjuksköterskor gentemot perioperativ dialog 

86 operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor, 
varav 37 operationssjuksköterskor och 49 anestesisjuk-
sköterskor 
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perioperative conversa-
tion 

5. Kiessling; T & Kjell-
gren, K. (2004) 
Patienters upplevelse av 
delaktighet i vården 

Beskrivande 
 

Kvalitativ  
Intervju  
 

3 Beskriva patienters erfarenheter av delaktighet i vår-
den och att kartlägga vilka faktorer patienterna upp-
levde ha betydelse för deras delaktighet  

8 patienter  
Inneliggande på kirurgisk avdelning 

6. Kleinbeck V. M., S. 
(2000) 
Dimensions of pe-
rioperative nursing for a 
national specialty no-
menclature 

Beskrivande 
 

Kvantitativ 
Enkäter  
 
 

2 Beskriva dimensionen av perioperativ vård, där man 
identifierat omvårdnadsdiagnoser inom perioperativ 
praktik 

239 erfarna perioperativ sjuksköterskor  
 
 

 
 

7. Larsson, L. (2004). 
Kontinuiteten och den 
periopertativa dialogen.  

Beskrivande Kvalitativ 
Enkät 
Dagboksanteck-
ningar 

2 Pröva den perioperativa dialogen samt beskriva hur 
anestesi- och operationssjuksköterskor erfar att vårda 
enligt den perioperativa dialogen, samt att värdera hur 
patienterna upplever arbetssättet  

14 anestesi- och operationssjuksköterskor  
82 patienter, varav 31 män och 51 kvinnor 

8. Leinonen, T,.  Leino-
Kilpi, H., Ståhlberg, M-
R. & Lertola, K. (2001).  
The  quality of pe-
rioperative care: devel-
opment of a tool for the 
perceptions of patients 

Beskrivande Kvantitativ  
Enkät 

3 Undersöka hur kirurgiska sjukhuspatienter upplevt 
kvaliteten av den perioperativ omvårdnad som dem 
fått på operationsavdelningen och uppvakningsavdel-
ningen. 

874 patienter och 189 perioperativa sjuksköterskor 
5 operationsavdelningar 

9. Lindwall, L., Von 
Post, I. &  Bergbom, I. 
(2003) 
Patient´s and nurse´s 
experiences of pe-
rioperative dialogues 

Beskrivande 
 
 
 
 

Kvalitativ  
Intervju  

3 Beskriva meningen med omvårdnaden som erfarits av 
patienter, anestesi- och operationssjuksköterskor 
genom pre- intra- och postoperativ dialog 
 

10 operationssjuksköterskor som haft pre- intra- och 
postoperativ dialog med deras patienter 
10 patienter som genomgått operation   

10 Meretoja, R., Leino-
Kilpi, H. & Kaira, A-M. 
(2004) 
Comparison of nurse 
competence in different 
hospital work environ-
ments 

Jämförande Kvantitativ 
Enkät 
 

2 Utforska sjuksköterskors uppfattning av kompetens 
inom olika universitets- och sjukhusmiljöer 
 

593 sjuksköterskor på avdelningar, akuten/polikliniska 
patienter eller intensivavdelningen eller operationsavdel-
ning.  
Universitetssjukhus på medicinsk-kirurgisksektion valdes  
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11. Riley, R. & Manias, 
E. (2005) 
Rethinking theatre in 
modern operating rooms 

Beskrivande Kvantitativ 
Enkät 
 

2 Beskriva betydelsen av perioparativ omvårdnad 
 
 

500 Sjuksköterskor inom perioperativ vård, arbetande 
sjuksköterskor med klinisk erfarenhet. 
 

12. Rudolfsson, G., 
Ringsberg, K. & Von 
Post, I. (2003) 
A source of strength – 
nurses perspectives of 
the perioperative dia-
logue 

Beskrivande Kvalitativ 
Intervju 

3 Beskriva anestesi- och operationssjuksköterskors 
erfarenheter av den perioperativa dialogen 
 

20 sjuksköterskor, varav 10 operationssjuksköterskor och  
10 anestesisjuksköterskor. 
Alla fick 10 veckors utbildning i hur den perioperativ 
dialogen som modell skulle praktiseras.  

13. Rudolfsson, G.,Von 
Post, I. & Eriksson, K. 
(2007) 
The expression of caring 
within the perioperative 
dialogue: a hermeneutic 
study  

Beskrivande Kvalitativ 
Intervju 
 

2 Beskriva hur omvårdnaden för patienten blir syn-
liggjord i den perioperativa dialogen  

18 patienter  
20 sjuksköterskor 

14. Rudolfsson, G., 
Hallberg, L., Ringsberg, 
K. & Von Post, I. 
(2003). 
The nurses has time for 
me: the perioperative 
dialouge from the per-
spective of patients. 

Beskrivande Kvalitativ 
Intervju 

3 Beskriva patienters erfarenheter av den perioperativa 
dialogen 

17 Sjuksköterskor, varav 8 operationssjuksköterskor och 
9 anestesisjuksköterskor som hade utbildning inom peri-
operativ dialog. 

15. Von Post, I. (1998) 
Perioperative Nurses 
Encounter with Value 
Conflicts 
 

Beskrivande Kvalitativ 
Egna berättelser  
 

3 Skapa en bättre förståelse för perioperativa sjukskö-
terskors erfarenhet inom värdekonflikter som har 
uppstått i den perioperativa omvårdnadens miljö, och 
hur dem hanterar det. Förståelsen för meningen med 
vårdandet, erfarenheter och hur sjuksköterskorna 
hanterar värdekonfliktssituationer 

46 anestesisjuksköterskor 
54 operationssjuksköterskor 
Alla med 5-25 års erfarenhet inom perioperativ omvård-
nad. 
Alla kom från olika sjukhus och avdelningar i Sverige.  
 

16. Von Post, I., Frid, I., 
Kelvered, M. & Madsen, 
C. (2005).  
Den perioperativa dialo-
gen – möjligheter och 
hinder för nya vanor i 
praxis 

Beskrivande Kvantitativ 
Enkät 
 

3 Kartlägga vad chefer och perioperativ sjuksköterskors 
(operations och anestesisjuksköterskor) ser som möj-
ligheter och hinder för att införa den perioperativa 
dialogen 

314 chefer och perioperativ sjuksköterskor, varav 271 
sjuksköterskor och 43 chefer  
194 hade genomgått utbildning inom perioperativ vård., 
varav 146 hade fått det i specialistutbildningen och 75 
hade läst fristående kurs i perioperativ vård. 
120 saknade teoretisk utbildning i perioperativ vård. 
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3.1.2 

Helhetsvård inom perioperativ omvårdnad 

Enligt en studie av von Post, Frid, Kelvered och Madsen-Rihlert (2005) skapades kontinuitet, 

trygghet och patientens integritet respekterades via perioperativ omvårdnad. Det bildades en 

sammanhängande länk vilket ledde till bättre vårdkvalitet. Omvårdnaden blev mer genom-

tänkt eftersom den gav mer tid till att reflektera över situationer. Operationssjuksköterskan 

var en resursperson i förbindelse med planering, genomförande och utvärdering av patientens 

omvårdnad då de skulle genomgå en operation. Vidare i en studie av Kleinbeck (2000) fram-

kom det att utvecklande av operationssjuksköterskans yrke ledde till vård som präglades av 

empati, förståelse och respekt. Perioperativt omvårdnadsarbetet gav professionell utveckling 

och arbetstillfredsställelse för operationssjuksköterskan samt möjlighet att bli synlig i rutiner 

och teknik. Traditionellt hade operationssjuksköterskan haft sin fokusering på instrumentering 

och assistering under operation men utvecklingen av den perioperaiva omvårdnaden ledde till 

mer fokus på patientens omvårdnad. 

 

I en studie av Rudolfsson, Ringsberg och von Post (2003) framkom perioperativa dialogen 

som en styrka för sjuksköterskorna. Det var viktigt att organisationen stöttade sjuksköterskor-

na i det nya sättet att arbeta. Resultatet i Eriksson, Rudolfsson och Von Post (2007) indikera-

de att utvecklingen inom operationssjukvårdens omvårdnadskultur kämpade för att få syn-

liggöra patienten. Viktiga faser som framstod av betydelse var bland annat, sjuksköterskornas 

arbetsledares förståelse för perioperativ omvårdnad som en process samt som en säkerhets-

guide där sjuksköterskornas medvetenhet om skapande av en säker atmosfär för patienterna 

fanns. 

  

Von Post (1998) skrev i sin studie att en värdekonflikt var en inre konflikt för sjuksköterskor, 

som framkom vid kollegors beteende när patienter blev dåligt bemötta och det var något sjuk-

sköterskor blivit del av mot deras egen vilja. Genom perioperativ omvårdnad hade sjukskö-

terskor möjlighet att ge en god vård och en emotionell konflikt kunde undvikas. 

  

I Bull och FitzGerald (2006) studie framkom att teknisk fokusering blivit kritiserad fast det 

handlat om patientens säkerhet och vidare vad naturlig ”real nursing” skulle vara inom opera-

tion. Kombinationen av teknik och omvårdnad var viktigt för operationssjuksköterskan. Ge-

nom att utveckla den perioperativa omvårdnaden kunde det bland annat leda till en klinisk 

logistik runt omkring patienten som skulle genomgå en operation.  
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Ämnet utvecklades vidare enligt Leinonen m fl (2001) genom forskning inom ämnet. Det 

fanns en beskriven perioperativ organisationsmodell för kontinuitet i vården, där patienten 

och sjuksköterskan bestod av en sammanhängande helhet före, under och efter operation. 

Sjuksköterskan kunde skydda patientens värdighet samt lindra oro och rädsla runt omkring 

operationen. I Larsson (2004) framstod vårdandet som kärnan i perioperativ omvårdnad. 

 

I en studie av Meretoja, Leino-Kilpi och Kaira (2003) framkom det bland sjuksköterskor som 

arbetade inom operation, anestesti och intensivvård att i det stora hela var kompetensen bra 

inom yrket. De visade sig vara mest kompetenta inom arbetsledningssituationer, diagnostik-

funktioner och i den hjälpande rollen och minst kompetenta i att säkerställa kvalitets-

kategorier. Operationssjuksköterskan upplevde behov av mer kompetens för att utveckla om-

vårdnaden. Sjuksköterskornas kompetens från verkliga arbetslivssituationer visade på hur 

arbetslivet skulle struktureras och hur personalens kompetensutveckling skulle tillvaratas för 

att öka vårdkvaliteten inom perioperativ omvårdnad.  

 

I von Post m fl (2005) framkom att samtalen före, under och efter operation ledde till möjlig-

heter för nytänkande, nya rutiner, samarbete utvidgades och att cheferna såg sig som eldsjälar. 

Det visade sig också att operationssjuksköterskor menade att den perioperativa omvårdnaden 

kunde utövas om det gavs tid till utvecklande av yrket och att det krävdes omstrukturering 

rent praktiskt. 

 

I en studie av Hansson och Söderhamn (2004) var det av stor betydelse att organisationen, 

arbetsledningen och överordnade stöttade perioperativ omvårdnad som arbetsmodell eftersom 

fördelarna var en bättre planerad vård genom att känna till patientens önskemål och förvänt-

ningar, förstärkning av yrkesrollen och en möjlighet att vården bedrevs på kvalitativt sätt. Om 

operationssjuksköterskans inställning till vårdformen var positiv utvecklades yrket. Omvård-

nadsperspektiv lyftes fram inom professionen. Kunskaperna inom perioperativ omvårdnad 

varierade. Utbildning inom ämnet var viktigt då de ledde till en mer positiv inställning bland 

sjuksköterskor. Resultatet i Hansson & Söderhamn (2004) studie visade att de flesta sjukskö-

terskorna hade en positiv inställning till den perioperativa omvårdnaden. Det var skillnader i 

bland annat attityder beroende på ålder, utbildning och yrkesprofession. Sjuksköterskor som 

var yngre och de som hade mer utbildning var positivare.  
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Relation mellan patient och operationssjuksköterska 

Von Post, Frid, Kelvered och Madsen-Rihlert (2005) visade i deras studie att perioperativ 

omvårdnad erbjuder möjlighet att utvecklade en vårdande relation och gav kunskap om pati-

enten. I en studie av Bäckström m fl (2006) framkom att kvaliteten av vården och patienters 

tillfredsställelse förbättrades med implementering av samtal, då mötet mellan patient och ope-

rationssjuksköterska skapade bättre relationer och fortsättningen av den perioperativa om-

vårdnaden underlättades.  

 

Vid det intraoperativa samtalet kände patient och sjuksköterska varandra vid mötet på opera-

tion. När patientens omvårdnad blev synlig kände patienten sig tagen på allvar och upplevde 

delaktighet i sin egen omvårdnad. Vidare framkom att patient och sjuksköterskerelation stärk-

tes vid gemensamma samtal, patienten delade något med en sjuksköterska, berörde betydelsen 

av pålitlighet och kompromiss så det bildades samhörighet och ömsesidighet. Det viktigaste 

målet för sjuksköterskeledarskap var att säkerställa välbefinnande till den lidande patienten 

och relationen mellan ledarskapet och sjuksköterskorna, baserat på motiv av Caritas utifrån 

humanistisk omvårdnad (Eriksson m fl 2007). 

 

I en studie av Rudolfsson m fl (2003) framkom en kategori, source of strength och två under-

kategorier, walking together och creating a caring relation vilka representerade sjuksköters-

kornas arbete och professionella kompetens. Sjuksköterskorna kom närmare arbetet när de 

lärde känna personen bakom karaktären hos patienten. 

 

Förberedelser inför operation påverkade patientens upplevelse positivt, vilket kunde påvisas 

långt tillbaka i tiden. Perioperativa samtal ledde till att patient och sjuksköterska lärde känna 

varandra före operation och sjuksköterskan bar ansvar för patientens omvårdnad före, under 

och efter ingreppet (Holm och Hansen 2000). 

 

Resultatet i Rudolfsson, Von Post och Eriksson (2007) studie visade att en omvårdnads-

handling där löften innebar att tillåta patienten vara sig själv, skydda patientens välbefinnande 

och att vägleda patienten genom operation. Dessutom skulle man ta ansvar för det som patien-

ten lovats. Från patienters synvinkel var sjuksköterskan någon som brydde sig om, tog patien-

ten på allvar, en som skapade en lugn miljö och någon man kunde lämna över ansvar till. Löf-

ten om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder blev synliga för patienterna.  Kontinuiteten som 
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skapas vid samtalen från patienters synvinkel var av betydelsen då de fick dela sina berättelser 

med någon som skulle ansvara för ens kropp. Från sjuksköterskornas sida betydde det att den 

professionella omvårdnaden till patienten blev synlig och samtidigt gav den mening till arbe-

tet. Det etablerades en vårdande relation (Lindwall, Von Post och Bergbom 2003). Genom att 

ha pre-, intra- och postoperativa samtal skapade sjuksköterskan kontinuitet för patienten som 

skulle opereras. Samhörighet skapades mellan sjuksköterska och patient (Larsson 2004). Vi-

dare i Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & Von Post (2003) studie visade det sig att genom 

samtalen före, under och efter operation gav det patienten tid med sjuksköterskan och det i sin 

tur hade en läkande effekt för återhämtningen efter operationen.  

 

I Holm & Hansen (2000) studie visade det sig att upplevelsen av att inte ha kontroll kunde 

skapa ångest och otrygghet inför operation, men genom en relation som skapades med sjuk-

sköterskor från operation före, under och efter stärktes patienten.  

 

I en studie av Bäckström m fl (2006) visade resultatet att patienterna var generellt sett tillfred-

ställda med kvaliteten av patient- och personalrelationen och informationen som dem fick 

angående operationen. De flesta patienter ansåg att det var betydelsefullt med den information 

de fick av patienter som genomgått liknande ingrepp, jämfört med vad de fick av personalen 

inför operationen eftersom personalen inte hade den tid som behövdes enligt patienterna att 

informera. 

 

Vid postoperativa samtal kunde patienten dela sina erfarenheter från operation med sjukskö-

terskan (Larsson 2004). Uppföljning efter operation påverkade patientens upplevelse positivt, 

vilket kunde påvisas långt tillbaka i tiden (Holm och Hansen 2000). Enligt studie utförd av 

Ståhlberg och Lertola (2001) var patienterna mest nöjda med vården vid uppvakningsavdel-

ningen eftersom patienten hade mer möjlighet till att prata med personalen där. I en studie av 

Bäckström, Wynn och Larsson (2004) visade resultatet att en del av patienterna efterlyste 

bättre uppföljning postoperativt av personalen som varit involverade i deras operation. I Lei-

nonen m fl (2001) studie önskade alla patienter mer information, uppmuntran och support 

efter sin operation. Ett kirurgiskt ingrepp för patienten innebar att kroppens integritet hotades, 

vilket kunde upplevas stressfyllt för patienterna.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet av föreliggande studie visade att när patienten och operationssjuksköterskan till-

sammans planerade, genomförde och utvärderade omvårdnaden runt omkring operation ska-

pades en relation och det bildades en sammanhängande helhet. Patienten upplevde trygghet, 

säkerhet och de kände sig synlig och behandlad med respekt när samma operationssjukskö-

terska hade ansvar för deras omvårdnad i de perioperativa förloppet.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion          

Den perioperativa omvårdnaden utvecklas när perioperativt arbetssätt tillämpas. Betydelse av 

att vara i säkra händer, känna trygghet, få support och information av det som individen öns-

kade inför, under och efter operation, då det bildades samhörighet och helhetsvård genom 

kontinuitet. Samhörighet var stor i detta visar studier av Leinonen m fl (2001), Eriksson m fl 

(2007), Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007), Bäckström m fl (2006), Holm & Hansen 

(2000), Lindwall, von Post och Bergbom (2003) och Larsson (2004). 

 

Genom en perioperativ omvårdnadsmodell i grunden skapas, bättre skydd för patientens in-

tegritet, vård som präglas av empati, förståelse och respekt. Vårdformen utvecklar operations-

sjuksköterskan yrkesroll. Hela omvårdnaden blir mer genomtänkt eftersom en perioperativ 

omvårdnadsmodell kan leda till mer tid att reflektera. Detta visas i bland annat von Post, Frid, 

Kelvered och Madsen- Rihlert (2005).   

 

Utvecklingen går fort framåt inom det medicinsk- tekniska för operationssjukvården då det 

blir det ännu viktigare att tydliggöra operationssjuksköterskans omvårdnad och arbetssätt. 

Bull och FitzGerald (2006) visar detta i sin studie.  

 

Operationssjuksköterskans kunskaper kan tillvaratas på ett bra sätt när yrket får en bredare 

dimension. Det är många faktorer att ta hänsyn till när en patient ska genomgå en operation. 

Exempelvis information angående operationssalen miljö, människorna som kommer att närva-

ra, uppläggning på operationsbordet, förbandsläggning, allergier mot latex, kirurgmaterial, 

operationsmetodens tillvägagångssätt, katetersättning och dränplacering. Von Post m fl 

(2005) har visat i sin studie att operationssjuksköterskan är en resursperson i förbindelse med 
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planering, genomförande och utvärdering av den perioperativa vården, vilket kan ses som en 

omvårdnadsprocess i operationssjuksköterskans arbete.  

 

Operationssjuksköterskan hade övervägande fokus på den intraoperativa delen och det blir lite 

utrymme till patientkontakt. Kanske missförstånd och oklarheter kan rättas till redan vid för-

sta mötet med patienten och det skulle kunna vara till ekonomisk vinning också. Operations-

sjuksköterskan skulle kunna vara mer behjälplig till patienterna då det skulle öka vårdkvalite-

ten. Hela patientens omvårdnad blir mer genomtänkt eftersom den perioperativa omvårnads-

modellen bland annat leder till mer tid att reflektera. Detta styrktes i von Post m fl (2005) och 

I Leinonen m fl (2001). 

 

Perioperativ omvårdnad skulle kunna förbättra patientens inflytande inom operations-

sjukvården då en sjuksköterska bär ansvaret för att patienten hamnar i centrum.  En del pati-

enter ansåg att de hade dåligt inflytande över deras egen vård enligt studie av Leinonen m fl. 

(2001) då det är anmärkningsvärt eftersom medinflytande var betydelsefullt. I Bäckström m fl 

(2006) studie framkom det att operationssjuksköterskor hade liten kontakt med patienter före 

och efter operationen varför det var av stor betydelse att utveckla operations-sjuksköterskans 

omvårdnad av patienten. 

 

Genom att träffa patienten efter operation hade operationssjuksköterskan och patienten möj-

lighet att samtala om händelserna. Det var av värde att få möjlighet dela sina erfarenheter med 

sjuksköterskan som varit involverad runt omkring patientens operation. Detta styrker von Post 

m fl (2005) i sin studie. Genom perioperativ omvårdnad fick patienten bättre inflytande i sin 

egen vård vilket visades i bland annat Leinonen m fl (2001) studie.  

 

Utvecklandet av den perioperativa omvårdnaden kan hjälpa patienter att få en bättre upplevel-

se vid genomgång av en operation då de kan får möjlighet att prata med en sjuksköterska som 

är med från förberedelserna till eftervården. Det är korta möten och tidspressat på operations-

avdelningen och patienter har många gånger frågor eller funderingar som inte kommer fram. I 

studier av Leinonen m fl (2001), Rudolfsson, Von Post och Eriksson (2007) framkom att det 

var viktigt att bli behjälpt med frågor omkring sin operation och sjuksköterskan var den som 

ansvarade för att patientens löften beaktades. 
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Betydelsen av information och hur det skapar trygghet och känsla om medbestämmande inty-

gas i flera studier som Leinonen m fl (2001), Bäckström m fl (2006) & Holm & Hansen 

(2000). Operationsavdelningens miljö är många gånger okänd för patienten och det kan vara 

av betydelse att känna igen sjuksköterskan vid ankomsten till operation. Det kan vara av vär-

de att någon känner till patienten då det blir personligare i den annars ganska opersonliga mil-

jön. 

 

 

4.3 Metoddiskussion  

En vetenskaplig litteraturstudie var lämplig som metod då syftet var att sammanställa en lä-

gesbeskrivning av de studier som var utförda inom området perioperativ omvårdnaden utifrån 

patientens- och operationssjuksköterskan perspektiv.  

 

Med hjälp av Forsberg & Wengström (2003) var det möjligt att utföra arbetet organiserat och 

strukturerat framförallt i analysdelen. Reliabilitet och validitet bedömdes som medel eller hög 

i samtliga kvantitativa studier. Inga större bortfall noterades. Lämpliga datainsamlingsmeto-

der användes i de studierna. Svaga studier, det vill säga kvalitetsvärde 1, skulle inte tas med i 

studien. De kvalitativa studiernas resultat bedömdes som pålitliga, verkade rimliga och var 

trovärdiga. Inga motsägande resultat har noterats i studierna. 

 

Litteratursökningen utfördes i databaserna: Academic Search Elite, Medline och Chinal. Vid 

databassökningen framkom många artiklar inom ämnet perioperativ vård, men sparsamt med 

artiklar som hade omvårdnadsfokus. Mesh-termer användes vid sökning i databaserna men 

gav inga fler träffar. 

 

Enligt Polit och Beck (2004) är det önskvärt att artiklarna ska vara 3-5 år gamla eftersom 

forskning ska innehålla färskvara, men det var inte möjligt då det inte fanns tillräckligt med 

studier inom ämnet. Avgränsning till artiklar publicerade senast 10 åren i stället var nödvän-

digt eftersom antal vetenskapliga artiklar med omvårdnadsperspektiv annars inte skulle vara 

tillräckligt. 
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Styrkan i föreliggande studien var ibland annat att de var från Australien, England och Euro-

pa. Det visar att ämnet är under utveckling globalt. 

 

En svaghet i studien kan vara att forskaren Von Post är författare och medförfattare i flera av 

artiklarna men författaren till föreliggande studie menar att Von Post är central inom ämnet 

och då nyckelperson. Von Post har grundlagt utvecklingen inom den perioperativa vården och 

är refererad i ett flertal internationella vetenskapliga studier. Studierna är utförda med olika 

perspektiv i samarbete med olika medförfattare och har höga kvalitetsvärden.  

 

 

 

4.4 Allmän diskussion    

Det är av betydelse att utveckla operationssjuksköterskans omvårdnad bland annat på grund 

av att det finns risker med påtryckningar från klinikorganisationer och ledning genom fokuse-

ring omkring den tekniska utvecklingen, istället för fokus på patientens behov. Studier av 

Timmons och Tanner (2005), McGarvey, Chambers, och Boore (2000) bekräftar också detta. 

 

Fördelar med perioperativ omvårdnad som arbetsmodell är en bättre planerad vård genom att 

känna till patientens önskemål och förväntningar, förstärkning av yrkesrollen och en möjlig-

het att bedriva vård som lever upp till lagstiftningen. Författaren menar att det krävs en orga-

nisation och ledning som förhåller sig positivt till arbetssättet. Det kan vara av betydelse med 

utbildning inom ämnet för att möjliggöra och tydliggöra den perioperativa omvårdnaden. En 

del svårigheter kan var i att motivera operationspersonal med mångårig erfarenhet till att arbe-

ta på ett nytt sätt, speciellt när det ligger mycket tradition i yrket. Värdet att lyfta fram opera-

tionssjuksköterskans perioperativ omvårdnad har inte haft någon genomslagskraft inom ope-

rationssjukvården tidigare men utvecklingen av professionen tyder på att omvårdnaden kan få 

större betydelse. Orsakerna till det är inte helt klarlagt och kanske det vore av värde att forska 

vidare på det. Genom beskrivning av vad forskning visat omkring begreppet perioperativ om-

vårdnad, kan det skapa klarhet om begreppets betydelse och då öka möjligheterna för opera-

tionssjuksköterskan att förhålla sig tydligare gentemot begreppet perioperativ omvårdnad. 

Detta bekräftas i Eklund och Sundin (2006). 

 

På de flesta sjukhus träffar operationssjuksköterskan patienten som ska opereras första gången 

när de kommer till operationsavdelningen. Genom att ha en dialog före, under och efter opera-
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tion blir det lättare för operationssjuksköterskan att planera och genomföra sitt arbete som då 

skapar tillfredsställelse. Det framgår att behov finns att utveckla den perioperativa omvårdna-

den fortsättningsvis. Det bekräftar Cunningham (1998), Lindfors och Tegnäs (2006) i sina 

studier. 

 

Den perioperativ omvårdnaden som arbetsmodell praktiseras sällan på svenska sjukhus bland 

annat på grund av tids- och personalbrist, ekonomiresurser saknas samt operations- och sche-

maplanering kräver omstrukturering. Det kan vara av betydelse för rekrytering av operations-

sjuksköterskeyrket och att tydliggöra operationssjuksköterskans arbetsområde med omvård-

nadsperspektiv. Det existerar en gedigen erfarenhet inom operationssjukvården, då opera-

tionssjuksköterskor har mångårig och värdefull kunskap och det kan vara av stor vikt att ta till 

vara på den kompetens som finns, innan många försvinner från yrket. Författaren till förelig-

gande studie anser att det kan vara av betydelse att diskutera vidare över omvårdnadsfilosofin 

på respektive arbetsplats och fundera på huruvida förhållningen till perioperativ omvårdnad 

ska tillämpas. Studien kan förhoppningsvis öka intresset för sjuksköterskor att specialistutbil-

da sig till operationssjuksköterska som i sin tur kan leda till att skapa bättre omvårdnadskvali-

tet för patienter inom den perioperativa vården. 

 

Författaren anser att föreliggande studie har ett värde för fortsatt diskussion och utveckling av 

området. Studien kan ha effekt för kvalitet, utveckla metoder för operationssjuksköterskan 

inom den perioperativa omvårdnaden. Konsensus skulle kunna vara aktuellt i framtiden och 

utveckling av evidensbaserad omvårdnad för operationssjuksköterskan. Nästa steg skulle 

kunna vara att göra observations- eller intervjustudie på operationssjuksköterskor hur de för-

håller sig till omvårdnad och även ett perspektiv utifrån organisation och ledning skulle vara 

berikande för utvecklingen. Den perioperativa omvårdnaden kan även ses som en modell som 

utarbetas som omvårdnadsprocessen med dess steg; insamling av data, planering, genomfö-

rande och utvärdering. Det blir även intressant med evidens för eller emot perioperativ vård 

då kraven på ökad produktivitet stiger. Författarens förhoppning är att intresset för att utveck-

la operationssjuksköterskans omvårdnadsarbete fortsätter. 
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