
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdenhetschefers och sektionsledares 
uppfattningar om operationssjuksköterskans 

perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av 
denna arbetsmetod 

 

 

 

 

 
 

 

 
Eva Salvage 

 

 

 

 

 

 

2012 
 

 

 

 

 
Examensarbete, Avancerad nivå, 15 hp 

Vårdvetenskap 
 

 

 

 

 

Handledare: Elisabeth Häggström 

           Examinator: Maria Engström 

 

 



 

ABSTRACTS 

 

Introduction: Perioperative care in which the operating room nurse takes part includes the 

phases before, during and after operation and can be seen as a way of working in parallel 

with the care process. This approach has however not been applied to any great extent in 

pratice despite several studies having shown the positive effects for both patients and staff. 

The common view of the operating room nurse’s role is still a traditional one with the focus 

on the time when the patient is anaesthetized and during the actual surgery. Unit managers 

and section leaders perceptions of perioperative care are important since it affects how the 

approach is applied in practice. Aim: To describe the unit managers and section leaders 

perceptions of the operating nurse’s perioperative care work together with how the process is 

applied in practice. Method: Data were collected by semi-structured interviews with four 

unit managers and four section leaders within the operating room unit of two provincial 

hospitals and two university hospitals in Sweden. Data have been analysed with a qualitative 

content analysis. Main results: Perioperative care as an approach has, according to the unit 

managers and section leaders in the operating room unit, a value as it revitalises the operating 

room nurse’s method of working which in turn is thought to improve patient care. It is 

maintained that in order to introduce perioperative care certain requirements need to be 

fulfilled, such as clarification of the benefit to patients, support in order to create the right 

conditions, as well as the need for motivated operating room nurses. Conclusion: 

Perioperative nursing care is, despite its value, not possible to implement without far-

reaching changes to how operating room nursing is approached as well as organisational 

changes. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Operating room nurse, perioperative approaches, perioperative care, 

perioperative dialogue. 

 

 



 

SAMMANFATTNING 

 

Introduktion: Den perioperativa omvårdnaden där operationssjuksköterskan ingår innefattar 

faserna före, under och efter operation och kan ses som ett arbetssätt. Perioperativ omvårdnad 

har utarbetats under 1990-talet. Arbetssättet har inte efterlevts i någon stor grad trots positiva 

effekter för patienter och personal. Operationssjuksköterskans arbete är fortfarande 

övervägande traditionellt, med fokus på tiden då patienten är sövd och opereras. 

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om den perioperativa omvårdnaden har 

betydelse för hur arbetet bedrivs på operationsavdelningar. Syfte: Att beskriva 

vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans 

perioperativa omvårdnadsarbete samt om införandet av perioperativ omvårdnad.  

Metod: Datainsamling skedde genom öppna intervjuer med fyra vårdenhetschefer och fyra 

sektionsledare inom operationssjukvården på två länssjukhus och två universitetssjukhus i 

Sverige. Insamlad data har analyserats kvalitativt med manifest innehållsanalys. 

Huvudresultat: Perioperativ omvårdnad som arbetssätt hade enligt vårdenhetschefer och 

sektionsledare inom operationssjukvård ett värde genom att förnya operationssjuksköterskans 

arbetssätt vilket anses förbättra patientens omvårdnad. För att införa perioperativ omvårdnad 

krävdes att olika behov tillgodoses, som tydliggörande av patientnyttan, stöd som skapar rätt 

förutsättningar, samt att det behövs motivation hos operationssjuksköterskor.  

Slutsats: Perioperativt omvårdnadsarbete är, trots dess värde, inte möjligt att genomföra utan 

långtgående förändringar i synsätt och organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad, perioperativt arbetssätt, 

perioperativ dialog, perioperativ omvårdnad. 
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1. INTRODUKTION  

Perioperativ omvårdnadsprocess utarbetades i början på 1980-talet. Tillämpningen har inte 

nått ut i praxis i någon stor utsträckning trots att arbetssättet har ingått i operationssjuk-

sköterskeutbildningen under cirka 20 års tid och trots att perioperativ omvårdnad som 

arbetssätt visat positiva effekter för patienter, operations- och anestesisjuksköterskor 

(Lindwall & von Post 2008). Den innefattar operationssjuksköterskans omvårdnadsprocess 

före, under och efter operationen (Lindwall och von Post 2008; Toolerud 1985). Det flesta 

operationssjuk-sköterskor arbetar fortfarande traditionellt och inte perioperativt, vilket innebär 

att fokus för operationssjuksköterskan är under den tid patienten opereras. Björn och 

Lindberg-Boström (2008) beskrev i sin studie att operationssjuksköterskor inte anser 

patientkontakten som en betydande del i sitt arbete. Det handlar i stället om att uppnå kontroll 

över situationen i operationssalen under operationen, att ha en gedigen planering före 

ingreppet och att under ingreppet ligga steget före. Även i Kleinbeck (2000) studie framkom 

att operationssjuk-sköterskan har traditionellt arbetssätt med sin fokusering på 

instrumentering och assistering under operationen. Enligt McGarvey m fl. (2000) studie 

framkom att operationssjuk-sköterskor behöver tydliggöra sin roll och för att kunna delge 

vårdandet till patienten på bästa sätt. I Riley och Manias (2005) studie framkom det 

svårigheter att förstå operationssjukvård som omvårdnad. För att förändra arbetssätt krävs att 

chefer och ledare inom en organisation arbetar för detta (Von Post m fl. 2005). Vilka 

uppfattningar chefer och arbetsledare har om operationssjuksköterskans perioperativa 

omvårdnadsarbete kan vara en viktig del i att förstå problem med införandet av arbetssättet.   

 

1. 1 Historik om operationssjuksköterskornas perioperativa arbetssätt 

Association of Operating Room Nurses, USAs motsvarighet till Svensk riksorganisation för 

operationssjukvård, utarbetade riktlinjer för operationssjuksköterskor år 1969. År 1973 

utarbetades rutiner inom AORN inom perioperativ vård för en så kallad cirkulerande 

operationssjuksköterska som titulerades perioperativ sjuksköterska. Det innebar ökad kvalitet 

för omvårdnaden av patienter som skulle genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Det handlade om att 

få bättre kontinuitet och möjlighet till att ge individuell vård (Toolerud 1985, Dorris m fl. 

1978). I Timmons och Tanner (2004) studie beskrivs hur operationssjuksköterskan varit som 

en tjänare till operatören, och vidare gått till att vara värdinna med ansvar att hålla operatören 

vid gott humör och bevara en behaglig atmosfär på salen. I början av 1960-talet kom de första 
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officiella tjänsterna för operationssjuksköterskor i Sverige (Lindwall & von Post 2008).  

Under 1960-1980-talet var operationssjuksköterskans yrke teknikcentrerat, vilket innebar att 

fokus låg på instrumentering och assistering till operatören. Under 1980-talet teoretiserades 

operationssjuksköterskeutbildningen i Sverige mer och Perioperativa omvårdnad infördes som 

ett begrepp (Lindwall & von Post 2000). Det skulle leda till mer patientfokusering. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det har varit många olika förändringar inom 

operationssjuksköterskans arbete och utbildningar (Lindwall & von Post 2008).  

 

1. 2 Styrdokument  

Enligt Riksorganisationen för operationssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 

(2011) bär operationssjuksköterskan ansvaret för patientens omvårdnad före, under och efter 

operation. Det kräver att operationssjuksköterskan har kunskaper i den perioperativ omvårdnad. 

Operationssjuksköterskan måste kunna använda sig av kvalitets och forskningsarbete, 

implementera aktuell forskning samt kunna genomföra förbättringsarbeten. Patienter ska ges 

den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och beprövade erfarenhet. En 

operationssjuksköterska med specialistkompetens ska medverka vid operationer, behandlingar 

och undersökningar och parallellt med det kunna ansvara för omvårdnad, tillämpa författningar 

samt medverka i forsknings- och utvecklingsarbete. Sjuksköterskan ska tillämpa författningar, 

föreskrifter och regler som gäller inom specialområdet SOSFS 1995:15. 

 

1. 3 Perioperativ omvårdnad 

I Lindwall och von Post (2000) definieras begreppet ”Peri” som tiden närmast omkring 

operationsingreppet. I den medicinska forskningen betyder ”Per” genom i vårdkedjan. 

Perioperativa vårdteorin som ett begrepp står för människan som består av kropp, själ och 

ande. Patienten är den lidande människan.  

 

Association of Operating Nurses (1998) har utarbetat en definition av perioperativ 

omvårdnad, där operationssjuksköterskan är involverad, som innebär omvårdnaden närmast 

före, under och efter patientens operation. Faserna benämns också som de pre- intra- och 

postoperativa. Den preoperativa fasen är dagen före eller kort innanoperation med utgång från 

vårdprocessen planering. Den innehåller patientanalys, datainsamlingen och innebär 

planeringen runt patientens operation. Grunden är att bygga upp en vårdande relation. Den 

intraoperativa fasen börjar när patienten tas emot av operations- anestesisjuksköterska eller 

från den tid när patienten kommer in på operationssalen. Den avslutas när patienten lämnas 
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över av operations- och anestesisjuksköterska till avdelningen. Den utförs på operationssalen 

med utgång i vårdprocessen genomförande. Den postoperativa tiden är den som är närmast 

efter operation och tar utgångspunkt i vårdprocessens utvärdering (Lindwall & von Post 

2008). Perioperativ omvårdnad kan också förstås som ett begrepp för ledning och organisation 

av vårdarbetet inom operationsverksamheten Lindwall, von Post och Eriksson (2007). 

Operationssjuksköterskan ska kunna ansvara för patientens omvårdnad före, under och efter 

operation, och det kräver att hon eller han skapar en relation med patienten och ibland med 

anhörig (Kompetensbeskrivningen 2011). I en studie av Kleinbeck (2000) framkom det att 

utvecklande av den perioperativa omvårdnaden inom operationssjukvården leder till vård som 

präglas av empati, förståelse och respekt för patienten. 

I Leinonen m fl. (2001) studie om vårdkvalitet framkom att patienter som skulle genomgå 

kirurgiskt ingrepp bland annat upplevde rädsla inför de okända, oro och stress. I samma studie 

visades att effekten av den perioperativa omvårdnaden för patienten var att de upplevde 

fördelar med undervisning och information då de ledde till minskad oro. I Kvalvaag-

Grönnerstad och Blystad (2004) studie påvisas att information före och efter operation har 

stor betydelse för patienten. Det ger känsla av trygghet och hopp. I en studie av Bull och 

FitzGerald (2006) framkom att operationssjuksköterskans yrkesroll kan utvecklas till för 

mycket teknisk inriktning och därmed minska det vårdvetenskapliga perspektivet. 

Traditionellt har operationssjuksköterskan sin fokusering på instrumentering och assistering 

under operation men utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden leder till mer fokus på 

patientens omvårdnad (Kleinbeck 2000). 

Som en del i perioperativ omvårdnad har en arbetsmodell utarbetats som kallas den 

perioperativa dialogen. Den innebär enligt Lindwall & von Post (2005). 

 

”att anestesi- eller operationssjuksköterskas pre- intra- och postoperativa 

dialog med patienten som hon/han skall vårda i samband med en operation 

och syftar till att lindra patientens lidande, skydda patientens värdighet och 

skapa välbefinnande samt bli till en livgivande händelse som patienten vill 

minnas som något gott. Syftet är också att den perioperativa dialogen skall 

bli till nytta och rättesnöre för anestesi- eller operationssjuksköterskas 

vårdarbete och en hjälp för vårdledarna att planera och organisera det 

perioperativa vårdarbetet”  
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I von Post m fl. (2005) studie framkom att operationssjuksköterskan är en nyckelperson i 

förbindelse med planläggning, genomförande och utvärdering av perioperativ omvårdnad. 

Enligt Lindwall & von Post (2008) har specialistsjuksköterskan ansvar för patientens 

perioperativa omvårdnad, när patienten ska opereras. Den perioperativa omvårdnad kan ses 

som parallell till vårdprocessen. Resultatet i Eriksson m fl. (2007) studie indikerade att man 

inom operationssjukvårdens omvårdnadskultur måste kämpa för att synliggöra patienten. 

 

1. 4 Problemformulering 

Det kan vara svårigheter att få tid och utrymme för patientkontakt då 

operationssjuksköterskans arbete till stor del består av att förbereda material och utrustning 

inför patientens operation. Därefter instrumentera och assistera operatören samt efter avslutad 

operation iordningställa instrument och operationssal samt dokumentera. Det kan komma att 

behövas förändring i operationssjuksköterskans traditionella arbetssätt för att leva upp till det 

perioperativa vårdandet. För att förändra arbetssätt och organisation är vårdenhetschefer och 

sektionsledare viktiga. Rubenowitz (2004) beskriver att en chef är den person som ansvarar 

för att planera och styra verksamheten mot mål och att vara ledare betyder att genom 

relationer med personal vara den utvalda person som de väljer att följa. Resultatet i Eriksson 

m fl (2007) studie visade att det är av stor betydelse att arbetsledare/chefer för 

operationssjuksköterskor har förståelse för den perioperativ omvårdnaden som en process och 

har en medvetenhet om att det skapar en säker atmosfär för patienterna. Det finns idag ingen 

samlad kunskap om hur enhetschefer och sektionsledare uppfattar operationssjuksköterskans 

perioperativa arbete.   

 

1. 5 Syfte  

Att beskriva vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om 

operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt om införandet av 

perioperativ omvårdnad. 
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2. METOD 

 

2. 1 Design 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats, en metod som lämpar sig när 

uppfattningar ska studeras (Polit och Beck 2010). Insamlad data, intervjuer, analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys, vilken lämpar sig när en djupare förståelse av materialet 

önskas (Graneheim och Lundman 2004).  

 

2. 2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Utifrån inklusionskriteriet: operationssjuksköterskor verksamma som vårdenhetschefer eller 

sektionsledare på operationsavdelningar, gjordes ett strategiskt urval och åtta 

vårdenhetschefer/sektionsledare kom att delta i studien. Vårdenhetscheferna/sektionsledarna 

var verksamma vid fyra olika sjukhus i Mellansverige. Tio vårdenhetschefer/sektionsledare 

tillfrågades om deltagande, två av dessa kunde inte delta vid intervjuerna. Således deltog fyra 

vårdenhetschefer och fyra sektionsledare i studien. Åldern på informanterna varierade mellan 

29 år till 63 år och antal arbetade år som vårdenhetschef eller sektionsledare varierade mellan 

1 år till 24 år. Sex av deltagarna hade haft en viss del perioperativ omvårdnad inkluderad i 

sina utbildningar och två hade perioperativ omvårdnad integrerat i utbildningen. Sjukhusen 

där vårdenhetschefer/sektionsledare var verksamma, valdes utifrån ett strategiskt urval och 

var två länssjukhus och två universitetssjukhus. Vårdenhetschefer/sektionsledare var 

verksamma inom olika operativa specialiteter. På dessa arbetsplatser utövades traditionella 

arbetssätt men tre av sjukhusen hade någon form av projektarbete som pågick inom 

perioperativ omvårdnad, men avgränsat till vissa sektioner. Fem av de åtta informanterna 

kände inte till arbetsmodellen ”perioperativ dialog”.  

 

2. 3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen har genomförts med halvstrukturerade intervjufrågor. Intervjuerna öppnades 

upp med bakgrundsfrågor om ålder, kön, tid i yrket, titel samt utbildning inom perioperativ 

omvårdnad. Vidare följde tre öppna frågor om. Dessa öppna frågor speglade tankar om 

perioperativ omvårdnad som involverar operationssjuksköterskan. Under intervjuerna söktes 

fördjupad information med hjälp av kompletterande frågor som ”vill du berätta mer?” och 

”kan du beskriva mer?” Intervjuerna avslutade med någon avslutningsfråga ” har du hört talas 
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om perioperativa dialogen?” Detta för att få ut mest möjlig information under intervjuerna. 

(Polit& Beck 2010). 

 

2. 4 Tillvägagångssätt 

Godkännande från verksamhetscheferna inhämtades muntligt och skriftligt. Fem 

vårdenhetschefer och fem sektionsledare söktes upp via telefon på operationsavdelningarna 

och tillfrågades om de var intresserade av få ett informationsbrev om studien. 

Informationsbrev skickades ut till de tio intresserade efter godkännande av handledare (Brink 

& Wood 2001). I brevet framgick bl. a författarens och handledarens kontaktuppgifter, att 

deltagandet var frivilligt samt rätten att avsluta deltagande när som helst utan förklaringar. 

Även att allt material skulle hanteras konfidentiellt och kasseras efter avslutad studie. Det 

gavs möjlighet att ta ställning till eventuellt deltagande under två veckor. Vidare besvarades 

tillfrågningarna positivt via mail. Samtliga tillfrågade valde att delta i studien och ny kontakt 

togs med informanterna för att avtala tid och plats samt tillvägagångssätt. Två av 

informanterna valde att avsluta deltagandet före intervjuerna genomfördes. Slutligen blev de 

åtta informanter som deltog i studien. 

Intervjuerna utfördes av författaren under tiden december 2007-januari 2008, på 

informanternas arbetsplatser i ostörd miljö och dessa platser valde informanterna ut. 

Intervjuerna varade 35-70 minuter. Intervjuerna spelades in på en diktafon och sedan 

överfördes materialet via ett USB-minne till dator med skyddad åtkomst. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant av författaren (Polit & Beck 2010). Varje intervju skrevs ut med en 

egen färgkod för att på så sätt kunna skilja intervjutexterna åt i analysarbetet. Allt material 

förvarades i dator, konfidentiellt, med lösenord (Polit & Beck 2010; Dalen 2008). 

2. 5 Dataanalys 

Materialet analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Utifrån studiens syfte lyssnade författaren på bandet och läste texten flera 

gånger noggrant, och på så sätt bekantade sig med materialet för att kunna förstå varje 

intervjus innehåll. Texten delades in i meningsenheter utifrån studiens syfte. 

Meningsenheterna kondenseras och kodades för att reducera antal ord ytterligare, vilket 

gjorde texten kortare men kärnan behölls. Under analysen framkom nio underkategorier som 

vidare delades in i fyra kategorier analys (tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

2. 6 Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetsansvarig på respektive operationsavdelning gav tillstånd för genomförande. 

Informationsbrev där syfte, metod och praxis framgick utskickades. Samtliga informanter fick 

tydlig muntlig och skriftlig information om frivillighet att deltaga och möjlighet att avbryta 

när som helst utan förklaringar. Deltagarna informerades om konfidentialitet. Materialet 

avidentifierades skriftligt och enbart författaren och handledaren hade tillgång till 

inspelningarna. Allt material ska garanterat avidentifieras och kasseras direkt efter godkänd 

studie. Eftersom informanterna var vårdpersonal och inte patienter var det inte nödvändigt att 

involvera etisk kommitté för godkännande. Informanterna informerades om möjligheten till 

att ta del av färdigt material (Codex 2011, Polit & Beck 2010). 

 

3. RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i löpande text med tillhörande citat. I analysen framkom fyra 

huvudkategorier och nio underkategorier (se tabell 2). I huvudkategorierna framkom 

vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans 

perioperativa omvårdnads- arbete samt om införandet av perioperativ omvårdnad. 
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Tabell 2 Översikt: kategorier och underkategorier 

 

3. 1 Behov av förnyelse i operationssjuksköterskans arbetssätt 

Kategorin bildades utifrån underkategorierna Vidga operationssjuksköterskans funktion, 

Samarbete och Att prova sig fram. Det gemensamma under denna huvudrubrik var 

beskrivningen av ett behov att operationssjuksköterskan breddade sitt arbete. En förhoppning 

var att operationssjuksköterskans kompetens skulle kunna bli mer synlig, 

operationssjuksköterskor emellan och för andra yrkeskategorier. Kunskapen skulle då 

tillvaratas, och komma patienten till nytta, samt vara utvecklande operationssjuksköterskor 

emellan. Det framkom att det handlade om att skapa säkerhet och trygghet för patienten 

genom kontinuitet och helhet i det förnyade arbetssättet. Det fanns förhoppning om att det 

även skulle kunna leda till förbättrad arbetstillfredsställelse för operationssjuksköterskan. Det 

ansågs kunna skapa attraktivare arbeten, höja statusen i yrket och underlätta rekrytering 

genom operationssjuksköterskans arbete vidgades till att gälla både före och efter operationen 

och därmed blev synligare. Det skulle i sin tur kunna förbättra operationssjuksköterskornas 

profession och status. Det framkom också att operationssjuksköterskans perioperativa 

omvårdnad idag inte handlade om att vara delaktig i patientens omvårdnad före och efter 

operationen utan endast i övertagandet och överlämnande av patient till och från 

operationsavdelningen. 

 

Vidga operationssjuksköterskans funktion  

Informanterna ansåg att operationssjuksköterskan skulle kunna delta mer i patientens 

omvårdnad. Den perioperativa omvårdnaden ansågs innebära att operationssjuksköterskan 

träffade patienten innan operationen för samtal och information och dagen efter operationen 
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för utvärdering av vården. Det fanns ett antagande om att patienterna, före och efter att de 

befann sig på operationsavdelningen, många gånger hade frågor. Dessa frågor kunde inte 

alltid besvaras av avdelningens allmänsjuksköterskor, detta sågs som ett tecken på att 

utveckling av operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad var viktig.  

”Det handlar mer än om bara patientens optid på opbordet… att hitta andra sätt för 

opsköterskan…i alla fall det här att stå på sal från morgon till kväll de blir väldigt smalt…  

Informanterna uppgav att om operationssjuksköterskorna involverade sig mer i förarbetet och 

efterarbetet med patienten kunde det leda till bättre planering, genomförande och utvärdering. 

Det skulle kunna generera bättre omvårdnad genom värdigt bemötande, patienten skulle veta 

vem denne överlämnade sin kropp till. Det förutsågs skapa ett lugn och bättre arbetsmiljö 

vilket skulle gagna operationsteamet. Patienten ansågs vara i ett utsatt läge och av vikt tycktes 

vara att en operationssjuksköterska hade huvudansvaret för patientens perioperativa 

omvårdnad för att undvika för många kontakter med patienten 

”Jag är allergisk mot att ju fler som pratar med patient ju bättre tar vi hand om patienten, det 

tror jag inte ett ögonblick på, en ska vara huvudansvarig” 

Informanterna uppgav att ett bra förarbete skapade arbetsro i den intraoperativa fasen. Denna 

fas uttrycktes som den självklara delen av operationssjuksköterskans arbete och att den var 

den mest reglerade av styrdokument. Det ansågs att patienten kunde få tryggare 

omhändertagande om operationssjuksköterskan redan etablerat en kontakt med patienten före 

operationen.  Det beskrevs som önskvärt att utvecklandet mot ett tydligt ledarskap för 

operationssjuksköterskan i den intraoperativa fasen kunde handla om att skapa ett bättre 

fungerande team som skulle kunna generera bättre omvårdnad. Det ansågs viktigt att 

operationssjuksköterskan fick ta plats i operationsteamet.  Tiden som patienten opererades 

och låg sövd skulle vara så kort som möjligt samt att det i övrigt skulle vara optimala 

förhållanden för patienten. Om operationssjuksköterskan arbetade med perioperativ 

omvårdnad ansågs detta kunna förbättras. 

Informanterna uttryckte en önskan om att operationssjuksköterskans skulle vara med och 

rapportera till uppvakningsavdelningen samt utvärdera vårdandet. Operationssjuksköterskan 

ansågs ha specifika kunskaper att göra detta då hon var insatt i vad som skett under 

operationen. Det antogs också kunna leda till att skapa förbättringar och säkrare vård och 
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trygghet för patienten. Idag fick patienterna ta emot information direkt efter operation när 

denne inte alltid var mottaglig för information. Det framkom en vision om att kunna förlänga 

vårdandet genom att ringa patienten dagen efter operation och höra hur det gått.  

 

”Man får möjlighet att upprepa information till patienten… oroliga före, du kan stämma av 

om du gjort rät…, få fram det på uppvakningsavdelningen… underlätta både för oss och 

patienten” 

Samarbete 

Informanterna uppgav att samarbetet mellan operations- och anestesisjuksköterska skulle 

kunna förbättras genom att vården av patienten skulle ske mer tillsammans. Även ett 

samarbete med andra yrkeskategorier på vårdavdelningarna skulle kunna skapas genom 

perioperativ omvårdnad. Exempelvis genom att ha en operationssjuksköterska tillgänglig för 

patienter och personal på vårdavdelningen före och efter operationen. Det skulle kunna bidra 

till att operationssjuksköterskans kompetens tillvaratogs på ett bättre sätt och det ansågs 

kunna gagna patienten och andra professioner. 

”Opsyrra och narkossyrra som tar hand om patienten på preoperativ avdelning…som 

samarbetar… det är bra för patienten…de vill jag” 

Att prova sig fram 

Det förekom projektgrupper som provade den perioperativa dialogen, pre-, intra- och 

postoperativa samtal med patienten, på operationsavdelningarna där studien genomfördes. Det 

uttrycktes glädje över dem kommit en bit på väg med perioperativ omvårdnad genom att de 

provar sig fram. Det framkom att möjligheter fanns att prova den perioperativa dialogen och 

det poängterades att de som önskade prova arbetssättet fick stöd från ledningshåll att starta 

projekt. Det framkom också att man i första hand försökte involvera personal som var 

intresserade av det perioperativ omvårdnaden i dessa projekt. 

”Till exempel att prova den perioperativa dialogen, och då vill jag se opsköterskor som om 

några år infört det som arbetssätt, nånstans måste man börja…prova sig fram…arbetssättet 

tillför patienter nåt som inte finns idag…” 

Det framkom att det kunde vara bra att prova sig fram med perioperativ omvårdnad för vissa 

patientkategorier inom vissa sektioner. Det gavs exempel på en sektion som provade 
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perioperativt arbetssätt för patienter som genomgick bröstcanceroperationer för att sedan 

utvärdera det. Om det skulle visa sig fungera skulle man kunna tillämpa perioperativt 

arbetssätt inom andra sektioner.  

3. 2 Behov för tydliggörande av patientnyttan 

Huvuddragen i denna kategori var ett behov av att tydliggöra vilka patienter som har nytta av 

kontakt med operationssjuksköterskan före och efter operationen men även att behoven kan 

skilja sig mycket åt mellan patienter. Det framkom behov av att tydliggöra nyttan med 

perioperativ omvårdnad som arbetssätt för att på det viset förstå vilka patienter som det skulle 

vara bra för. Informanterna uttryckte tydligt avstånd från att implementera perioperativ 

omvårdnad för operationssjuksköterskan, om detta var enbart för yrkesutvecklingsens skull.  

 

”man måste titta på patientnyttan inte bara utvecklingsmöjligheter…för vem skull ska vi ha 

till exempel perioperativa dialogen är det för patienten, op- eller narkossköterskans skull” 

 

Vissa patientgrupper 

Det uttrycktes att man trodde vissa patientgrupper hade större behov av perioperativ 

omvårdnad.  Det ansågs till exempel vara patienter som skulle genomgå resurskrävande 

operationer som exempelvis canceroperationer och överviktsoperationer.  

”Vissa typer cancerrectioperationer, som är stora omfattande ingrepp. Sköterskor som har 

utvecklat visst intresse om vad man gör, förbereder och pratar med patienten, så jag är 

väldigt positivt inställd att arbeta perioperativt” 

 

Olika behov hos patienter 

Det framkom att patienter kunde ha olika behov av kontakt med operationssjuksköterskan. 

För patienter som skulle genomgå en operation för första gången kunde det finnas många 

funderingar medan patienter som genomgick operationer oftare kunde uttrycka att de kände 

sig trygga och lugna eftersom de visste vad de ska gå igenom. Det vill säga att tidigare 

erfarenheter från sjukvården kunde vara av betydelse när det gällde behov av kontakten med 

operationssjuksköterskan.  
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”Vid stor kirurgi kan inte patienten ta in information, vem ska ge information till 

patienten…det här passar inte alla patienter förvirrande för patienter med många 

inblandade…patienter med höftbesvär är väldigt oroliga, opmiljön är främmande” 

 

3. 3 Behov av stöd 

Denna huvudkategori bildades av underkategorierna behov av pedagogiskt stöd och behov av 

organisatoriskt stöd för att införa perioperativ omvårdnad. Det gemensamma i dessa 

kategorier var att det fanns behov av stöd för att genomdriva förändring. 

 

Pedagogiskt stöd 

Informanterna uppgav att begreppet perioperativ omvårdnad måste tydliggöras för att bringa 

klarhet i vad alla begrepp som är kopplade till vårdformen, står för. Till exempel att förstå vad 

allmän omvårdnad kontra perioperativ omvårdnad innebär för skillnad. Det fanns önskemål 

om att lärosätena borde hjälpa till mer, tidigare hade lärare kommit ut i klinisk verksamhet 

och funnits mer synliga i det dagliga arbetet på operationsavdelningarna. Då hade det varit 

lättare att få teori och praktik att hänga ihop och att hålla sig a jour med utvecklingen. 

Perioperativ omvårdnad ingår i operationssjuksköterskeutbildningen sedan många år men då 

arbetssättet inte praktiseras i någon stor omfattning i verksamheterna upplevdes ett 

kunskapsglapp för att kunna omsätta teori i praktik. Informanterna uppgav hur diskussioner 

om perioperativ omvårdnad pågått i många år, utan att det skett så mycket. Det tycktes finnas 

åsikter bland personalen på operationsavdelningarna om att omvårdnad jämställdes med att 

”gulla” med patienten. Detta ansågs ha försvårat diskussioner om införande av perioperativ 

omvårdnad. 

 

”Viktigt med teoretisk… metodisk grund för trovärdigheten…jaa… var man befinner sig 

kunskapsmässig” 

 

Informanterna uppgav att ett sätt för operationssjuksköterskor, vårdenhetschefer och 

sektionsledare att hänga med i perioperativt omvårdnad, var genom att läsa uppsatser och 

artiklar samt gå på föreläsningar. Informanterna menade att de var oftast de som redan var 

mer aktiva inom perioperativt omvårdnad som tog upp ämnet till diskussion på till exempel 

möten. Det framkom att operationssjuksköterskor med fram för allt äldre utbildning, kunde 

behöva utbildning inom perioperativ omvårdnad. De yngre operationssjuksköterskorna ansågs 

ha kunskapen levande och var insatta i perioperativ omvårdnad. De yngre ansågs ha teorin 
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mer klar för sig. Det uttrycktes att omvårdnad har fått en dålig klang vilket antogs bero på att 

omvårdnad jämställdes med att skriva uppsatser.  

 

”Först och främst tycker jag att personalen ska få utbildning så de förstår vad det handlar 

om, då de blir mer positiva…om de inte har någon utbildning så försöker jag skicka dem på 

kurs…försöker ge dem resurser för vad de behöver.” 

 

Organisatoriskt stöd  

Det framkom ett behov av resurser och rätt förutsättningar genom mer tid, mer personal och 

bättre anpassade lokaler för att kunna genomföra perioperativ omvårdnad som arbetssätt. Det 

uttrycktes även att om högre chefer och andra nyckelpersoner förstod betydelsen av 

perioperativ omvårdnad så skulle medarbetare lättare kunna engageras och motiveras till 

utveckling av detta arbetssätt. 

 

Det ansågs att det inte fanns tid för ytterligare patientarbete för operationssjuksköterskorna.  

Fokus för operationssjuksköterskans arbete låg idag på planering och förberedelser inför 

operationsingreppet, att den medicinsk-tekniska delen av arbetet bedrevs på ett säkert sätt var 

prioriterat. Det rådde tidspress med tighta operationsprogram och det fanns svårigheter att 

träffa patienterna i lugn och ro inför, och efter operationen. Ett önskemål fanns om att annan 

personal skulle kunna ta reda på efterarbetet med instrument, disk och dylikt för att ge 

möjlighet till mer omvårdnad av patienten efter operationen. 

 

”Det är många som upplever att det är stressande eftersom vi inte har bemanning att följa 

med till uva, så har nån annan påbörjat patient nr två” 

 

Det framkom att det fanns praktiska hinder för att möjliggöra perioperativ omvårdnad. I den 

nuvarande operationsmiljön ansågs detta inte gynnsamt då miljön är speciell efter som det är 

komplicerad logistik och de kan vara väldigt stressigt med många människor. Även 

tidpunkten för att träffa patienten ansågs viktigt, inte för tidigt före operationen och inte för 

nära efter operationen ansågs vara bäst. 

 

”Eftersom jag är insatt i det här projektet vill jag säga att till exempel vi har patienter som 

kommer samma dag som de ska opereras, och då finns det inte tid, långt innan, då kanske 

man tycker det är för lång period” 



 14 

3. 4 Behov av motivation 

Huvuddragen i denna kategori var att motivation ansågs behövas för att möjliggöra 

perioperativ omvårdnad som arbetssätt. Informanterna ansåg att det inte var rätt att tvinga 

operationssjuksköterskor till att arbeta perioperativ omvårdnad. 

 

Vilja  

Det uttrycktes att det förekom stort motstånd, speciellt hos äldre operationssjuksköterskor, till 

att förnya arbetssätt. Det ansågs att operationssjuksköterskorna gärna ville arbeta som de alltid 

gjort. De yngre operationssjuksköterskorna ansågs ha mer motivation inför att arbeta 

perioperativt med patienter. 

 

”De gamla opsköterskorna har svårt att tänka sig in i det…det finns motstånd i 

personalgruppen om jag ska generalisera mycket, en del äldre opsköterskor jobbar gärna 

som de alltid gjort…man  kan inte tvinga folk” 

 

Det ansågs att det skulle ges möjlighet att arbeta med perioperativ omvårdnad till de 

operationsjuksköterskor som hade intresse för det arbetssättet. Det uttrycktes att chefen gav 

möjlighet till de som var intresserade. 

 

”Vill man gå ut så ska man få möjlighet till det.…viljan är viktigt, …det ger dig själv och 

patienterna mycket…det är ärlig vilja det handlar om” 

Det framkom även synpunkter om att det fanns brist på vilja till att utveckla perioperativ 

omvårdnad, eftersom ork och engagemang uteblivit på grund av andra förändringar som tog 

kraft och energi. 

 

Mod 

I föreliggande studie antogs att det fanns en rädsla hos operationssjuksköterskor att arbeta 

med perioperativt omvårdnad, då det var många som inte var vana att gå ut till patienter på 

vårdavdelningarna. Det framkom också att informanterna menade att 

operationssjuksköterskor känner sig obekväma i att gå till uppvakningsavdelningen och 

överrapportera patienten, då de beskrivit för vårdenhetscheferna att de uppfattade att ingen 

riktigt lyssnade på dem. 
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”De känns inte så bra att gå ut och rapportera…de tittar och undrar vad man vill…” 

 

4. DISKUSSION 

4. 1 Huvudresultat 

Perioperativ omvårdnad hade enligt vårdenhetschefer och sektionsledare inom 

operationssjukvård ett värde genom att förnya operationssjuksköterskans arbetssätt vilket 

ansågs förbättra patientens omvårdnad. Detta krävde att olika behov tillgodosågs, som 

tydliggörande av patientnyttan, stöd som skapade rätt förutsättningar, samt behov av 

motivation hos operationssjuksköterskor. 

 

4. 2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om 

operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt om införandet av 

perioperativ omvårdnad. Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier. Kategorin Behov av 

förnyelse i operationssjuksköterskans arbetssätt beskriver behov att vidga funktionen för 

operationssjuksköterskan före, under och efter operation, skapa förbättrat samarbete, samt att 

prova sig fram. För att möjliggöra utvecklingen av perioperativ omvårdnad som arbetssätt 

krävs att olika behov tillgodoses. Kategori Behov att tydliggöra patientnyttan beskriver att det 

är viktigt med klarhet i vilka patienter som kan ha behov för perioperativ omvårdnad. 

Kategori Behov av stöd beskriver att hjälp med kunskap från lärosäten och att få resurser och 

rätt förutsättningar i organisationen. Kategori Behov som motivation beskriver egenskaperna 

vilja och mod hos operationssjuksköterskor för att möjliggöra utvecklingen av perioperativ 

omvårdnad som arbetssätt. 

 

Behov av förnyelse i operationssjuksköterskans arbetssätt 

I föreliggande studie framkom att i operationssjuksköterskans arbete ligger fokus på den 

intraoperativa delen. I Leinonen m fl. (2003) framgår dock att det mest finns forskat omkring 

pre- och postoperativ vård och det minst utforskade var den intraoperativa delen. Författaren 

till föreliggande studie menar att det kan bero på traditionen av operationssjuksköterskans roll 

så den intraoperativa fasen ses som den självklara och även att den den är tydligare reglerad. 

Trots att flera studier (Rudolfsson m fl 2003, Lindwall, von Post 2008) varit 

implementationsstudier har inga större förändringar skett i operationssjuksköterskans arbete 
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pre- och postoperativt. I Timmons och Tanner (2004); Timmons och Tanner (2005); Bull och 

FitzGerald (2006); Bull och FitsGerald (2004a); Bull och FitzGerald, (2004b), studie 

framkom att operationssjuksköterskans arbete är fokuserat på det tekniska, omvårdnaden får 

inget utrymme och den tekniskt inriktade kulturen kan vara ett hot mot 

operationssjuksköterskans vårdande. Enligt Lindwall & von Post (2008) ska det ena inte 

utesluta det andra utan omvårdnaden kan vara en parallell till tekniken. 

I föreliggande studie ansågs att när operationssjuksköterskorna involverade sig i förarbetet 

med patienten skapades bättre planering och det genererade bättre omvårdnad, dessutom 

ansågs arbetsmiljön förbättras vilket var positivt för operationsteamet. I Rudolfsson m fl. 

(2007) studie framkom att, genom att skapa en situation av involvering i vårdandet och ett 

engagemang för patienten skapas ett holistiskt perspektiv. Ett förbättrat omhändertagande av 

patienten i den intraoperativa fasen ansågs föreligga om operationssjuksköterskan etablerat en 

kontakt med patienten före operationen. I Rudolfsen m fl. (2003) studie framkom att när 

patienten känner igen ett ansikte på sjuksköterskan som möter upp på operationsavdelningen 

upplevs en trygghetskänsla. I föreliggande studie framkom även att patienten blir synligare för 

operationssjuksköterskan och det i sin tur skapar trygghetskänsla för 

operationssjuksköterskan, detta finns endast sparsamt belyst i tidigare forskning (von Post m 

fl, 2005). En önskan att operationssjuksköterskan skulle förbättra vårdandet efter operation 

genom att delge andra yrkeskategorier, patienter och kollegor sin kompetens framkom i 

föreliggande studie. I Leinonen m fl. (2001) studie visades att alla patienter hade behov av 

mer information, uppmuntran och hjälp efter sin operation. Enligt Rudolfsen m fl (2007) ger 

postoperativt samtal operationssjuksjuksköterskan möjlighet att få återkoppling på sitt arbete 

och dessutom leder det till reflektion som kan användas till att förbättra vårdandet. Ett första 

steg mot att följa upp patienten postoperativt skulle kunna vara att operationssjuksköterskor 

rapporterar över ”sina” patienter till den postoperativa avdelningen. Det kan tyckas vara ett 

enkelt steg mot att vidga operationssjuksköterskans arbete men ändå gjordes inte detta i någon 

stor omfattning på de avdelningar där informanterna arbetade. 

Trots en avsaknad av energi för att utveckla nya arbetssätt på grund av att övrig verksamhet 

ofta var turbulens och tog mycket kraft önskade enhetschefer och sektionsledare att 

operationssjuksköterskorna skulle prova sig fram i perioperativ omvårdnad. Exempelvis att 

starta upp med perioperativ omvårdnad för utvalda diagnoser i mindre patientgrupper. Det 

styrks i Rudolfsson m fl (2007) studie att det är viktigt starta någonstans för att komma vidare. 

De projekt som pågick i föreliggande studie syntes drivas av engagerade 
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operationssjuksköterskor men det poängterades att de som ville, kunde få stöd från 

ledningshåll för att starta upp perioperativa projekt. Hur enhetscheferna och sektionsledarna 

definierade ”ledningshåll” var oklart samt hur deras egen roll i att stötta igångsättandet av 

sådana projekt såg ut. 

 

Behov för tydliggörande av patientnyttan 

Enhetscheferna och sektionsledarna såg många fördelar i att operationssjuksköterskorna 

skulle arbeta enligt perioperativ omvårdnad. Det kan tyckas till en del motsägelsefullt att 

ingen av enhetscheferna eller sektionsledarna ansåg att fördelarna för 

operationssjuksköterskorna och arbetsteamen med det perioperativa arbetssättet var nog för 

att förändra nuvarande arbetssätt. Det var endast utifrån ett patientnyttoperspektiv som 

förändringarna skulle göras. Vad som skulle utgöra ett nyttoperspektiv endast för 

operationssjuksköterskorna var inte klart uttalat. Att nyttan av det perioperativa arbetssättet 

gagnade vissa patientkategorier mer än andra ansågs vara tydligt men ingen evidensbaserad 

kunskap om detta framkom under intervjuerna med vårdenhetscheferna eller sektionsledarna. 

 

Behov av stöd 

Stöd, i form av pedagogiskt samt organisatoriskt stöd, var något som ansågs behövas för att 

det perioperativa omvårdnadsarbetet skulle kunna implementeras. Det fanns kunskapsluckor 

kring begreppen som används i vårdformen, framför allt påpekade enhetscheferna och 

sektionsledarna att operationssjuksköterskorna behövde få hjälp med att tydliggöra detta. Den 

hjälpen ansåg man skulle komma från lärosätena. I en studie av Meretoja m fl (2004) beskrevs 

att operationssjuksköterskan upplevde behov av mer kompetens inom perioperativ omvårdnad 

för att kunna möjliggöra utveckling. Enligt Wiklund (2003) anses praktiken som det konkreta 

och teorin som det abstrakta. Lindwall (2008) menar att om inte vårdaren berörs av teorin 

uppfattas den som svårtillgänglig. Enligt Mc Garvey m fl (2000) måste sjuksköterskor bygga 

principer på uppbyggd teori istället för historiska vanor. Enligt Meretoja m fl (2004) måste 

operationssjuksköterskan vara beredd på ett livslångt lärande och förstå sitt behov av 

kunskapssökande och vara insatt i perioperativ omvårdnadsutveckling i samhällsperspektiv då 

hon/han medverkar till resultatet av vårdandet. Det ansågs vara av godo om fler kliniska 

adjunkter var involverade i det kliniska arbetet, då de skulle kunna ha ansvaret tillsammans 

med arbetsgivaren att samarbeta  

och bygga broar mellan teori och praktik. Hur kontakter, undervisning och stöd från lärosäten 

skulle kunna realiseras diskuterades inte. Författaren till föreliggande studie menar att det kan 
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vara lättare att inhämta kunskap om perioperativ omvårdnad som berör 

operationssjuksköterskan om det finns pedagogiskt stöd för detta.  

 

Det mer organisatoriska stödet ansågs bestå av att fler operationssjuksköterskor skulle 

behövas för att kunna arbeta med perioperativ omvårdnad, samt att den fysiska miljön skulle 

behöva ändras med inriktning på den perioperativa vården. I Larssons (2004) studie beskrivs 

att de perioperativa samtalen ska genomföras i passande miljö. Om utökning av antalet 

operationssjuksköterskor samt anpassning av lokaler är ett behov som måste fyllas för att 

operationssjuksköterskorna ska kunna arbeta enligt perioperativ omvårdnad kan det tyckas 

svårgenomförbart inom dagens operationssjukvård. Också i Lindwall m fl (2007) studie 

framkom att det fanns behov för bättre bemanning av personal för att det ska vara möjligt med 

perioperativt arbete. I Berniers m fl. (2003); Larsson (2004) studier visades tidsbrist vara en 

orsak till att inte kunna ge information och ständigt ökade krav på att det ska produceras mer 

inom operationssjukvården har inneburit att arbetstempot drivits upp.  

 

I föreliggande studie framkom behov av stöd från ledningen genom förutsättningar till 

perioperativ omvårdnad genom exempelvis att visa engagemang, motivation och förståelse för 

operationssjuksköterskans arbete. I Lindwall och von Post (2008) studie framkom att 

organisationen och cheferna måste stötta sjuksköterskorna i perioperativa omvårdnad. I 

Rudolfssons m fl (2003) studie framkommer att vårdledare inte upplever stöd från 

organisation och ledning med att utveckla den perioperativa vården. I föreliggande studie 

tycktes vårdenhetschefer och sektionsledarna anse att stödet skulle komma från chefer högre 

upp i organisationen, hur deras eget chefskap kunde utnyttjas som stödjande faktorer i att 

utveckla det perioperativa vårdandet framkom inte. Det framkom inte heller direkt uttalat om 

organisatoriskt stöd skulle ges till endast operationssjuksköterskor eller om stödet även skulle 

innefatta vårdenhetscheferna och sektionsledarna. Omorganisation som ansågs behövas för att 

arbeta mer perioperativt menade enhetscheferna och sektionsledarna skulle komma på 

initiativ från chefer ovanför dem själva i organisationen. 

 

Behov av motivation  

I föreliggande studie framkom behov av motivation, där egenskaper som vilja och mod var 

viktigt. Det uttrycktes svårigheter med att förnya arbetssättet eftersom 

operationssjuksköterskor ansågs vara omotiverade, man menade att det inte var möjligt med 
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perioperativ omvårdnad om inte viljan finns.  Enhetschefernas egen motivation, vilja och mod 

diskuterades inte, dock framhölls att de var positivt inställda till förändringsarbete. 

I denna studie ansåg vårdenhetschefer och sektionsledare att de hade kunskap om vissa 

faktorer som gjorde att det fanns ett motstånd till förändringar i arbetssättet, till exempel en 

ovana hos operationssjuksköterskor att gå ut till patienter på vårdavdelningarna. Det sägs 

också i Lindwall m fl (2003) studie där det framkom att det krävs mod för att förändra 

arbetssätt. Även när operationssjuksköterskorna överrapporterade patienten, beskrev de för 

vårdenhetscheferna och sektionsledarna att ingen riktigt lyssnade på dem. Ett sätt att komma 

igång med överrapportering skulle kunna vara genom att utarbeta riktlinjer om hur 

överrapporteringen ska gå till och vad den ska innehålla samt att vårdenhetschefer och 

sektionsledare tillsammans i ledningsgruppen skulle kunna lyfta fördelarna med att 

operationssjuksköterskorna överrapporterar patienterna efter operationen.  

 

Vad som talar mot vårdenhetschefernas och sektionsledarna åsikt om att 

operationssjuksköterskorna var omotiverade till perioperativ omvårdnad är forskning av bland 

andra Hansson och Söderhamn (2004) som visade att flera av operationssjuksköterskorna 

hade en positiv inställning till den perioperativa omvårdnad men skillnader i bland annat 

attityder var beroende på ålder, utbildning och yrkesprofession. I Lindwall och von Post 

(2000) studie beskrivs behov och vilja hos den perioperativa sjuksköterskan att möta patienter 

före och efter operationer. I föreliggande studie framkom att de operationssjuksköterskor som 

hade ett intresse kunde få möjlighet att arbeta med perioperativ omvårdnad. Om denna 

möjlighet var tillräckligt tydlig och enhetschefer och sektionsledare tydligt visade att detta 

värdesattes skulle intresset och motivationen kanske kunna väckas hos 

operationssjuksköterskor att komma igång med arbetssättet. Sjuksköterskan i en 

vårdorganisation bör vara ifrågasättande och ha vilja att utveckla vårdandet, annars blir det 

kvar i det gamla Lindwall och von Post (2000). Författaren till föreliggande studie menar att 

motivation och mod kan stärkas med hjälp av att chefer ger ett värde till det som ska utföras 

eller förändras. 

 

4. 3 Metoddiskussion 

En relevant metod ansågs kvalitativ metod med beskrivande design vara, då syftet var att 

genom intervju, beskriva vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om 

operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnads arbete samt om införandet av 

perioperativ omvårdnad (Polit och Beck 2010). Ett strategiskt urval gjordes för att få tillgång 
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till mycket information från personer vilka lämpar sig som informanter för ämnet som ska 

studeras (Polit och Beck 2010). Informanterna omfattade åtta operationssjuksköterskor som 

arbetade som vårdenhetschefer eller sektionsledare inom olika operationsverksamheter. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) och Polit och Beck (2010) skapas trovärdighet när 

variationer och bredd förekommer hos informanterna som exempelvis ålder och yrke.  Detta 

ansågs ha uppfyllts i föreliggande studie.  

 

Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte, vilket gav en struktur till intervjuerna. 

Genom öppna intervjufrågor finns möjlighet till fylliga och djupa svar (Polit & Beck 2010). 

Intervjuguiden följdes i samtliga intervjuer vilket gav möjlighet för samtliga informanter att 

berätta utifrån denna. 

 

Enligt Lundman och Graneheim (2004), Polit & Beck (2010).  används Trustworthness inom 

kvalitativ forskning med begreppen; Credebility- trovärdiga tolkningar, Transferability- 

överförbarhet-representativa data, Dependability- granskningsbar.      

 

Credebility 

Innehållsanalys ansågs passande i föreliggande studie då den används för att analysera 

skriftlig och muntlig kommunikation (Graneheim och Lundman 2004). Manifesta delen i 

innehållsanalys är skapandet av kategorier och underkategorier. Väljs för stora 

meningsenheter finns det risk för att viktiga delar förloras och väljs för små enheter riskeras 

innehållet att fragmenteras. Kategorierna ska vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande 

(Polit & Beck 2010). Analysförfarandet finns noggrant beskrivet i metoddelen, med alla steg 

som ingår i kvalitativ innehållsanalys Graneheim och Lundman (2004). Vid intervjuer är det 

viktigt med en ostörd miljö så att informanten kan koncentrera sig och känna sig lugn enligt 

Polit & Beck (2010). Intervjuerna pågick i 30 – 70 minuter och det fanns ingen tidspress 

under intervjuerna (Polit & Beck 2010). Efter avslutad intervju gavs informanten möjlighet att 

reflektera omkring intervjun. Det tekniska fungerade utan anmärkningar under intervjuerna 

vilket gav möjlighet till koncentration för informanten och Det leder till mindre risk att viktig 

information missas och det förstärker tron av resultatet när studien  är genomförd ordentligt 

(Polit & Beck, 2010). Noggrant utvalda citat finns med i resultatet som stärker 

tillförlitligheten och resultatet kan styrkas med relevanta referenser. Medbedömningar och 

justeringar av resultatet är gjorda kontinuerligt under arbetets gång i dialog med handledare 

(Polit & Beck 2010). 
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Författaren behöll sina egna uppfattningar och synpunkter så neutrala som möjligt under 

intervjuerna för att motverka påverkan på resultatet (Brink & Wood 2001). Författaren 

lyssnade aktivt och fokuserat samt lät informanterna bära huvudrollen. På det sättet visas 

respekt, intresse och förståelse för informanterna. För att få välfyllda beskrivningar, är det bra 

om man får åsikter och tankar i fokus hos informanterna och därför är det viktigt att varken 

moralisera eller argumentera under en intervju (Dalen 2008). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan författarens förförståelse ge styrka till studien eftersom författaren har lättare att 

ställa fördjupningsfrågor och därigenom komma åt mer information. Författaren till 

föreliggande studie har flerårig erfarenhet inom operationssjukvården. Det kan även innebära 

svårigheter av vara objektiv och distanserad till ämnet och informanterna. Författaren i 

föreliggande studie har beaktat objektiviteten genom att förhålla sig så neutral som möjligt 

och inte färga data med sin förförståelse enligt. En svaghet kan vara att författaren inte utfört 

intervjustudie tidigare.  

 

Dependability 

Allt material har sparats för att ge möjlighet till granskning och bedömning.  Det ökar 

tillförlitligheten enligt Polit & Beck (2010).  

Transferability 

Författaren anser att åtta informanter inte kan representera alla vårdenhetschefer och 

sektionsledare inom operationssjukvården, men att det var fyra olika stora sjukhus 

involverade i studien som kan anses ge en viss bredd i materialet. Om föreliggande studies 

resultat kan överföras till andra operationsavdelningar i landet, föreligger läsaren att bedöma. 

Bedömningen underlättas genom en utförlig beskrivning av studiens kontext (Polit & Beck 

2011). 

4. 4 Allmän diskussion  

Föreliggande studie kan användas inom operationsverksamheter som ett underlag för olika 

diskussionsforum som berör operationssjuksköterskans arbete och profession. Studien kan 

bidra till reflektioner omkring hur evidensbaserad vård ska nå ut till patienten, då det är 

patientens rätt att få del av evident vård (Lindwall 2008). Studien kan komma till användning 

vid diskussioner som gäller överbryggning mellan teori och praktik. Det krävs kontinuerligt 

förbättringar inom vården och det ska ges möjlighet till en god säker omvårdnad för patienten 
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(kompetensbeskrivningen 2011). Enligt kompetensbeskrivningen (2011) ska 

kvalitetsutveckling kännetecknas av kritiska reaktioner över verksamheten och det innebär 

kontinuerligt förbättringsarbete inom till exempel arbetssätt.  

 

Författaren till föreliggande studie menar att det kan vara av intresse med ett tydliggörande 

för vilken målsättning enhetschefer och sektionsledare har för operationssjuksköterskans 

arbetssätt. Därmed skulle operationssjuksköterskan kunna få större klarhet gällande vilket 

synsätt som ska vara i fokus för vården på operationsavdelningen. Utan arbetsgivarens 

ställningstagande till operationssjuksköterskans arbetssätt ser författaren svårigheter till att 

utveckla operationssjuksköterskans mot en perioperativ omvårdnad.  

 

Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka om intresset att implementera någon del av 

det perioperativa omvårdnadsarbetet, exempelvis utifrån arbetsplatsens egna förslag och 

därefter utvärdera detta ur ett patient, personal och organisationsperspektiv.  

 

4. 5 Slutsats 

Det framkom i föreliggande studien att vårdenhetschefer och sektionsledare uppfattar att 

perioperativ omvårdnad som involverar operationssjuksköterskan har ett värde. Perioperativt 

omvårdnadsarbete är, trots dess värde, inte möjligt att genomföra utan långtgående 

förändringar i synsätt och organisation. Vårdenhetschefers och sektionsledares roll i detta kan 

tyckas otydlig. Hur enhetschefer och sektionsledare ska bidra till införandet av perioperativ 

omvårdnad diskuterades sparsamt. Det kan tyckas att ansvaret för införandet av perioperativ 

omvårdnad till viss del lades på kringliggande aktörer, såsom operationssjuksköterskorna, 

lärosäten och chefer högre upp i organisationen. 
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