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ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Det genomfördes 821 522 operationer år 2011 och de vanligaste typerna av vårdskador 
är infektioner eller tryckskador. Operationssjuksköterskans roll är att i förebyggande syfte se till att 
inte patienten drabbas av vårdskador i samband med operationen.  
 
Syfte: Att undersöka operationssjuksköterskors erfarenhet och resonemang vid positionering av 
patienten på operationsbordet inför kirurgi. 
 
Metod: En kvalitativ design användes där data från semistrukturerade individuella intervjuer 
gjordes med tio deltagare från två operationsavdelningar i mellersta Sverige. 
 
Resultat: Resultatet analyserades till fyra kategorier och sex subkategorier. De fyra kategorierna 
var: ”Ett resonemang utifrån patientens förutsättningar, Ett resonemang utifrån operatörens 
önskemål, Ett resonemang utifrån vårdprogram och erfarenhetsbaserad kunskap och Ett teamarbete 
med fungerande kommunikation som befrämjande faktorer för välmående och undvikande av 
vårdskador”.  
Deltagarna menade att patientens faktorer spelade in mycket när de skulle positionera patienterna 
och tack vare olika information med text och bilder så kunde de lätt gå och titta hur olika 
positioneringar skulle vara. 
 
Slutsats: Deltagarna menade att information med positioneringar behövdes samt att en 
noggrann positionering gör att patienten undviker att drabbas av komplikationer. Deltagarna 
önskade mer utbildning om nya positioneringar. 
 
Nyckelord: Erfarenhet, innehållsanalys, kirurgiska positioneringar, omvårdnad, 
operationssjuksköterska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

ABSTRACT 
 
Background: 821 522 operations were carried out in 2011 and the most common types of injuries 
are infections or pressure injuries. The role of the theater nurse is to prevent, in preventative the 
patient from suffering injuries in connection with surgery. 
 
Aim: To study theatre nurses experience and reasoning when positioning on the operating table 
prior to surgery. 
 
Method: A qualitative design was used where data from semistructured individual interviews were 
made with ten participants from two surgery departments in central Sweden. 
 
Results: The result was analyzed into four categories and six subcategories. The four categories are: 
”A reasoning based on the patient´s conditions”, ”A reasoning based on the operator’s wishes”, ”A 
reasoning based on health care programs and experience- based knowledge” and ”A teamwork with 
effective communication as promoting factors for well-being and avoidance of healthcare injuries”. 
The participants felt that the patient’s factors recorded a lot when they were to position the  
patients and thanks to different information with text and pictures they could easily go and see how 
different positions would be. 
 
Conclusion: The participants believed that information with positioning was needed and that careful 
positioning meant that the patient suffered from complications. Participants wanted more education 
about new positions. 
 
Keywords: Content analysis, experience, nursing, surgical positioning, theater nurse 
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INTRODUKTION 
Kirurgi och vårdskador 

I Sverige genomfördes 812 734 kirurgiska ingrepp under år 2011 och 821 522 operationer under år 

2015. Varje operation innebär en risk för patienten att drabbas av vårdskador. De vanligaste typerna 

av vårdskador inom operationssjukvården är infektioner och tryckskador (Socialstyrelsen, 2009).  

Operationssjuksköterskan har en central roll i att förebygga uppkomst av vårdskador i samband med 

operationer och har även specialistkompetens för vården av patienten, pre-, peri- och postoperativt. 

Hon har kunskap inom kirurgi som botar och bevarar hälsa eller återskapar hälsa. Hon är den som 

leder arbetet under operationerna vid planerade och akuta ingrepp. Många olika omvårdnadsåtgärder 

och säkerhetskontroller görs av operationssjuksköterskan under operationen för patientens säkerhet 

och välbefinnande (Bäckström, 2012, s. 29, 30-33, 38).  

 

Enligt Eriksson (2015, s. 16-18, 81, 93) så menar hon att lidande är ångest, smärta, sjukdom och 

döende. Nya termer har uppstått och ordet lidande har försvunnit mer och mer sedan 1940-talet. 

Lidande är både en positiv och negativ sak, som t.ex. njutning och glädje. Att pinas, våndas, kämpa 

och utstå är begrepp på lidande.  

 

Begreppet lida: ”Någonting negativt eller ont, någonting som ansätter människan. Någonting som 

människan måste leva med, något som hon utsätts för. En kamp. Någonting konstruktivt eller 

meningsbärande, en försoning” (Eriksson, 2015, s. 18). 

 

Vårdskador orsakar lidande för patienter. När en person blir sjuk eller drabbas av ohälsa påverkar 

det hela personens liv, det blir till ett lidande och det är just vad ordet patient betyder - den lidande. 

En patient kan utsättas för olika typer av lidande orsakat av vården vilket omvårdnadsteoretikern 

Katie Eriksson kallar för vårdlidande. Vårdlidande kan innebära att patientens värdighet kränks, att 

rätt vård uteblir, vården som ges är smärtsam, orsakar kortsiktig eller långsiktig skada eller att 

patienten utsätts för maktutövning av vårdgivarna. Den vanligaste formen av vårdlidande är 

kränkning av patientens värdighet. Om man tar ifrån patienten dess värdighet orsakar detta ett 

lidande och lidandet är en kränkning av personens värdighet. Det är viktigt att sjuksköterskan 

bekräftar patientens lidande genom att visa att hon ser patienten och dennes lidande, bekräftelsen 

kan ge tröst i en svår situation. Vårdgivaren kan bekräfta patienten på olika sätt, t.ex. med blicken, 

beröring eller några enkla ord. Bekräftar inte sjuksköterskan den lidande patienten kan det ge ett 

ökat lidande (Eriksson, 2003, s. 25, 39, 46, 54, 83, 87, 93). 
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I västvärlden är tryckskador den femte vanligaste vårdskadan. Behandlingen av tryckskador kostar 

1-2 miljarder pund per år i Storbritannien och 11 miljarder dollar per år i USA (Sutherland-Fraser, 

McInnes, Maher & Middleton, 2012).  

 

Operationsrelaterade infektioner kan uppstå om bakterier på något sätt hamnar i operationssåret. Vid 

tryckskador har muskler, vävnad, nerver eller hud skadats genom en längre tids tryck mot patientens 

kropp. Har en patient blivit utsatt för ett långvarigt tryck mot någon kroppsdel under en operation så 

kan det leda till att trycksår uppstår. Trycksåren behöver inte uppkomma på en gång utan det kan ta 

upp till 48 timmar innan de visar sig. Därför upptäcks sällan tryckskador på operationsavdelningen 

utan de upptäcks på vårdavdelningen under den postoperativa vården. Nerv och muskelskador kan 

uppstå om patienten legat felpositionerad på operationsbordet och på grund av det utsatts för tryck, 

sträckning, vridning eller klämning av någon kroppsdel (Hansen & Synnøve Brekken, 2012, s. 202-

203, 207). Ytliga nerver löper störst risk för att bli skadade. Vid mindre nervskador kan det ta några 

dagar innan funktionen kommer tillbaka men vid större nervskador kan det ta lång tid innan normal 

funktion återfås. Patienterna har ofta svåra smärtor och risk finns för att de förlorar funktionen helt i 

den drabbade kroppsdelen (Hansen & Synnøve Brekken, 2012, s. 213-215). 

 

Skulle de övre extremiteterna vara felpositionerade så tar det bara ett fåtal minuter innan en skada 

har uppstått på nerver eller kärl (Griffiths & Gallimore, 2005).  

 

Inför en operation är patienten helt utlämnad till den personal som ska ta hand om honom eller 

henne under operationen. Operationssjuksköterskan behöver därför vara lyhörd mot patientens 

behov och se till att patienten känner sig trygg samt förebygga uppkomst av vårdskador-

Vårdlidande. Hon ska bemöta patienten med respekt och beakta patientens alla behov, både fysiska, 

psykiska och andliga (Hansen & Synnøve Brekken, 2012 s. 23, Martinsen, 2012, s. 54). 

 

Riskfaktorer och förebyggande åtgärder 

En patient som genomgår ett kirurgiskt ingrepp har 90 % högre risk att utveckla trycksår jämfört 

med en patient som ligger på en vanlig medicinsk vårdavdelning. Under en operation ligger 

patienten ofta i en onaturlig ställning under flera timmar (Armstrong & Bortz, 2001).  Vid ingrepp 

som varar över fyra timmar fördubblas risken för att tryckskador ska uppstå, därför rekommenderas 

lägesändring av patienten varannan timme (Schoonhoven, Defloor, van der Tweel, Buskens & 

Grypdonck, 2002).  
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Två faktorer som spelar in i uppkomsten av tryckskador är patientens ålder och vikt. Patienter som 

är över 70 år har minskad muskeltonus och drabbas tre gånger så ofta av trycksår än yngre patienter. 

Ett lågt BMI (body mass index) och låg mängd underhudsfett ökar risken genom att patientens 

benutskott blir mer exponerade (Hansen & Synnøve Brekken, 2012, s. 204-206).  

Även övervikt är en riskfaktor då positioneringen kan försvåras av patientens vikt. Patienter som har 

nedsatt rörlighet kan vara svåra att positionera på ett lämpligt sätt och det ökar risken för 

tryckpunkter och blodproppar (Mendonca de Moraes Lopes & Galvao, 2010). 

 

Andra riskfaktorer är fukt, skjuv, friktion och värme. Fukt ökar friktionen mot patientens hud och 

ökar risken för skjuv. Vid skjuv som ofta uppstår när patienten glider eller dras vid förflyttning så 

flyttar sig vävnaden i närheten av skelettet och blodbrist uppstår i området vilket ger patienten 

skador. Värme på operationsbordet kan göra så att syrebehovet i vävnaderna ökar och då finns det 

större risk att tryckskador uppstår på patientens hud. Hur det kirurgiska teamet håller och trycker 

sina hakar emot olika känsliga delar på kroppen har också betydelse för uppkomsten av tryckskador 

(Hansen & Synnøve Brekken, 2012, s. 204-207, Mendonca de Moraes Lopes & Galvao, 2010).  

Det är mer kostnadseffektivt att förebygga tryckskador istället för att behandla sår som uppstår. 

Några vanliga metoder för att förebygga skador är att använda tryckavlastande tempur-madrass, 

kuddar som stöd under knän och nacke, förhindra skjuv genom att lyfta patienten och använda 

glidbrädor, polsterlindor/andra mjukgörande material och remmar som håller fast armar och ben 

under operationen (Armstrong & Borzt, 2001, Hansen & Synnøve Brekken, 2012, s. 207-213).  

 

Positionering av patienten på operationsbordet 

Det är viktigt att sätta sig in i patientens sjukdomshistoria före ett kirurgiskt ingrepp. Patientens 

ålder, längd, vikt, hudstatus, nutritionsstatus, andning- och cirkulationsfunktioner och fysisk 

rörlighet behöver undersökas (Erratum, 2001).  

En sövd patient kan inte ändra kroppsläge självständigt, därför är positioneringen före ingreppets 

start av stor betydelse. Många operationsavdelningar har som vana att under ett Time-out skedet före 

operationens början (innebär att man gjort vissa förberedelser innan patienten sövs, innan 

operationen börjar så går man igenom patientens id, tänkt operation, om anestesisjuksköterskan har 

något med sövningen och antibiotika, operationssjuksköterskan berättar vad för instrument som 

finns och innan operatören lämnar operationssalen så har man ett avslut för att checka av vilken 

operation som gjorts, riktlinjer för patienten mm. (WHO, 2017), få klartecken från all personal i 

operationsteamet på salen att patienten är bra positionerad på operationsbordet (Heizenroth, 2011, s. 

144).  
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Målen för kirurgisk positionering är att främja den bästa exponeringen av operationsområdet, ha 

tillgång till övervakning, underhåll av fysiologiska funktioner och patientens komfort och säkerhet 

(Mendonça de Moraes Lopes & Galvão, 2010, Adedeji, Oragui, Khan & Maruthainar, 2009).  

Patienten ska i den mån det går hjälpa till själv med positioneringen och känna efter att läget känns 

bekvämt. Samarbetet med patienten ska göras så att dennes integritet och autonomi understödjs samt 

att patienten blottas i minsta möjliga mån (Hansen & Synnøve Brekken, 2012, s. 201-202). Det finns 

vissa positioner på operationsbordet där risken för skador är större än vid andra lägen, t.ex. där 

patienten ligger i benstöd är en sådan position. Risken är stor att patienten drabbas av 

kompartmentssyndrom i de nedre extremiteterna vid litotomiläge (Simms & Terry, 2005).  

 

Operationssjuksköterskans ansvar inom den perioperativa vården 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska operationssjuksköterskan bedriva en patientsäker 

vård som ”utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet”. God hälsa och vård ska ges till alla på 

lika villkor och vården ska bedrivas på ett sådant sätt att patienten inte utsätts för vårdskada. 

 
”En säker och trygg perioperativ vård kräver operationssjuksköterskor med kunskap om ansvars- 

och kvalitetssystem, evidens, beprövad erfarenhet och best praxis” (SEORNA, 2011). 
 

Operationssjuksköterskan har huvudansvaret för positioneringen av patienten på operationsbordet 

inför det kirurgiska ingreppet. Hon bör planera positioneringen efter varje enskild patients 

förutsättningar och bedöma patienten både före och efter positioneringen (Mendonca de Moraes 

Lopes & Galvao, 2010, Armstrong & Borzt, 2001) 

 

På en operationsavdelning ansvarar operationssjuksköterskan för uppdukning inför operationerna, 

kontrollräkning av sterila instrument innan, under och efter operation, huddesinfektion preoperativt 

och sterilklädning. Hon assisterar kirurgen, sköter medicinskteknisk utrustning, förebygger 

värmeförlust, förebygger infektionsrisker i operationssalen och dokumenterar. 

Operationssjuksköterskan har även ansvar för omvårdnaden preoperativt vilket kan innebära 

hårborttagning på patienten, tömning av urinblåsa, observation på patientens välbefinnande under 

operationen, preparathantering och avfallshantering (Bruun Gran, Dørve & Nerdahl, 2002, s. 183-

185).  

 

Kompetensbeskrivning för operationssjuksköterskor 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på 

patienten. International council of nurses (ICN) beskriver sjuksköterskans fyra ansvarsområden, 
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dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 

2005). 

 

Operationssjuksköterskor har specialkompetens för vården av patienten pre, - peri – och 

postoperativt. Hon har kunskap inom kirurgi som botar och bevarar hälsa, återskapar hälsa eller 

underlättar slutskedet i livet. Hon är den som leder arbetet under operationerna vid planerade och 

akuta ingrepp. Många olika omvårdsåtgärder och säkerhetskontroller görs av 

operationssjuksköterskan under operationen för patientens säkerhet och välbefinnande (Bäckström, 

2012, s. 29-33, 38). 

 

Problemformulering 

Operationssjuksköterskan har ett stort ansvar vad det gäller patientens välmående och att de inte ska 

skadas under operationen när de ligger på operationsbordet. Då operationssjuksköterskor sällan får 

kännedom om patienten har fått trycksår, kompartment eller nervskador postoperativt så vore det bra 

med en studie som belyser operationssjuksköterskors erfarenhet och resonemang vid positioneringar 

för att inhämta information som kan bidra till att förebygga vårdskador och vårdlidande bland  

patienter. Operationssjuksköterskorna är patientens ”advokat” som bevarar hälsan när patienten själv 

inte kan det t.ex. vid operationen då de är sövda. ”Positionering” som forskningsområde förefaller 

bristfälligt studerat vilket motiverar genomförandet av denna studie.  

 
SYFTE 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka operationssjuksköterskors erfarenhet och 

resonemang vid positioneringen av patienten på operationsbordet inför kirurgi. 
Specifikt i relation till hur man gör i praktiken och i relation till hur riktlinjerna uppfattas. 

 
METOD 

Design 

Studien är av en kvalitativ design där data insamlades via semistrukturerade individuella intervjuer 

som därefter analyserades i en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004).  

 

Kvalitativa metoder anses vara lämplig som beskrivande data, med en människas egna ord i skrift 

eller som talade ord i en ordagrann dialog mellan en intervjuare och en deltagare. Dataanalys 

handlar om att strukturera, organisera och få fram betydande forskningsdata. Genom att använda 
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kvalitativa metoder så får man fram beskrivningar, kategorier eller modeller på olika fenomen 

(Olsson & Sörensen, 2008, s. 65. Polit & Beck, 2012, s. 487-492, 529-530). 

 

Urval och tillvägagångsätt 

Deltagarna som deltog i studien skulle vara legitimerade sjuksköterskor med specialkompetens inom 

operationssjukvård, samt verksamma på två operationsavdelningar inom två Landsting i mellersta 

Sverige. Författaren kontaktade verksamhetscheferna på de två operationsavdelningarna per email 

och telefon för att informera om studien. Ett skriftligt godkännande (bilaga 1) undertecknades av 

verksamhetschefen. Vårdutvecklarna (VUT) på respektive operationsavdelning tog emot namn på 

intresserade deltagare och sammanställde en lista med deltagare som mejlades till författaren med en 

dag när det passade operationsavdelningens verksamhet för intervjuer. Deltagarna fick i samband 

med intresseanmälan ett informationsbrev (bilaga 2) om uppsatsen. 

  

Sex operationssjuksköterskor var intresserade på det ena sjukhuset och fyra från det andra att delta i 

studien. Deltagarna hade en ålder mellan 30-60 år och medianålder var: 47,5 år. De som deltog i 

studien har alla arbetat som operationssjuksköterskor i minst två år och en mediantid på 17,9 år. Alla 

deltagarna var kvinnor.  

 

Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide som motsvarade syftet med examensarbetet (bilaga 3) användes, 

den berörde i huvudsak de två huvudområdena om 1. Genomförande av positionering och 2. I 

relation till Riktlinjer avseende positionering som tillägg till detta fanns även förberett ett antal 

följdfrågor som ställdes för att stimulera deltagarna till att beskriva och resonera kring sina 

erfarenheter.  

 

En provintervju utfördes innan intervjuerna påbörjades för att prova hur de fungerade och om något 

var svårförståeligt. Henricson (2012, s.169) menar att provintervjuer behövs för att författaren ska 

komma in i att vara en intervjuare samt för att testa så att den tekniska utrustningen och frågorna 

fungerar. 

 

Deltagarna fick vid intervjuns början information om studiens syfte, intervjuns tillvägagångssätt, att 

den spelades in digitalt och att inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet var 

examinerat och att det färdiga arbetet kommer vara tillgängligt via Mittuniversitetets uppsatsdatabas 

DIVA samt att de närsomhelst de önskade kunde avbryta intervjun utan att ange orsak. 
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Intervjuerna genomfördes under februari och mars 2014 på respektive operationsavdelning i ett 

avskilt rum under arbetstid (7.30 – 16.30) av uppsatsarbetets författare. Intervjuerna spelades in 

digitalt för att senare transkriberas och anteckningar gjordes simultant för att dokumenterar 

deltagarens ansiktsuttryck, gester, pauser och skratt. 

 

Intervjuerna varade mellan 6,36 – 19,27 minuter med en medellängd på 13,70 min. 

 

Dataanalys 

I kvalitativ innehållsanalys så har metoden stort fokus på motiv och sammanhang som betonar 

skillnader och likheter inom koder och kategorier. Ett samspel formas mellan forskaren och 

deltagaren när intervjuer används. Transkriberade intervjuer har en underliggande mening med 

tystnad, suckar, hållning, skratt och gester. I detta uppsatsarbete fokuserades på det manifesta 

innehållet i intervjuerna, vilket kan sägas motsvara frågan om ”vad” som sägs (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Som ett första steg i innehållsanalysen lästes det utskrivna textmaterialet igenom noggrant flera 

gånger för att få en känsla över det övergripande innehållet. I andra steget delades texten in i 

meningsbärande enheter, därefter fortsatte analysen i nedan nämnda steg som delvis överlappade 

varandra. Meningsbärande enheter meningar/stycken som dels hängde ihop med syftet och som dels 

motsvarade minsta delen som texten kunde delas upp i utan att förlora sitt sammanhang. Det tredje 

steget avsåg en kondensering där de meningsbärande enheterna förkortades för att tydliggöra kärnan 

av innehållet. I fjärde steget kodades de kondenserade meningsbärande enheterna. En kod kan ses 

som en märkning av en enhet, som ett verktyg att tänka med. I femte steget jämfördes och sorterades 

de olika koderna utifrån skillnader och likheter. Detta steg ledde till formering subkategorier och 

blev till kategorier, vilka ses som en grupp av innehåll som delar en liknande innebörd.  

 

Se tabell 1. för en övergripande bild över analysprocessen. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”försöker att vara 
samspelta. Det är en 
balansgång. Man 
måste kolla att det 
har blivit riktigt gjort 
utan att trampa på 
någons tår. En rak 
och bra dialog med 
den som passar på 
sal…” 

En rak 
kommunikation 
med alla i teamet. 

Kommunikation  Att se till patientens 
välmående och 
undvika 
patientskador. 

Ett teamarbete med 
fungerande 
kommunikation 
som befrämjande 
faktor för 
vårdskador. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie är ett examensarbete som är genomfört inom ramen för 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom operationsvård. Studentarbeten ses i normalfallet ej som 

forskning och faller därmed utanför etikprövningslagen (Svensk författningssamling, 2003) och 

därmed har ej en ansökan avseende dess genomförande inlämnats.  

 

Dock har det tagits hänsyn till god forskningsetik vid genomförandet; Deltagarna fick muntlig och 

skriftlig information om studien samt att skriftligt samtycke gavs från verksamhetschefen på 

respektive operationsavdelning. 

 

Polit och Beck (2012, s. 150, 152-153, 157-158) menar att när de används människor som deltagare 

i studier så är det viktigt att deras rättigheter skyddas. Författaren ska undvika, förebygga och 

minimera skada på deltagarna så som fysiskt, emotionellt, socialt och finansiellt. Deltagarna bör få 

ett informerat samtycke där adekvat information och innebörden av studien står. De har en 

valmöjlighet till att tacka ja eller nej till deltagande.  
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RESULTAT 
Syftet med denna studie är att undersöka operationssjuksköterskors erfarenhet och resonemang vid 

positioneringen av patienten på operationsbordet inför kirurgi. Resultatet presenteras utifrån temat: 

”En bra positionering innebär en balansgång mellan vårdprogram samt patienten och operatörens 

önskan, behov och förutsättningar” som ses genomsyra de i övrigt identifierade kategorierna och 

subkategorierna. För en översikt över tema, kategorier och subkategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt över tema, kategorier och subkategorier från innehållsanalysen. 

TEMA Kategorier Sub-kategorier 

 

En bra positionering innebär en 
balansgång mellan vårdprogram 
samt patienten och operatörens 
önskan, behov och förutsättningar. 

Ett resonemang utifrån patientens 
förutsättningar 

Att se till patients unika faktorer 
samt planerad operation 

Att minska risk för vårdlidande 
och lindra vårdskador och 
ohälsa hos patienten 

 

Ett resonemang utifrån 
operatörens önskemål  

Olika operationsområden och 
operatörernas önskemål 

 

Ett resonemang utifrån 
vårdprogram och 
erfarenhetsbaserad kunskap 

Olika positioneringar beskrivna 
i vårdprogram 

 

Att ha erfarenhet ger kunskap 

 

Ett teamarbete med fungerande 
kommunikation som befrämjande 
faktor för välmående och 
undvikande av vårdskador 

Att se till patientens välmående 
och undvika patientskador 

 

Ett resonemang utifrån patientens förutsättningar 
Deltagarna ansåg i kategorin ”Ett resonemang utifrån patientens förutsättningar” att kunna skapa så 

bra förutsättningar som möjligt för patienterna inför och under operationer så krävs att 

operationssjuksköterskan gör rätt förberedelser angående vad det är för typ av operation och 

positioneringen som ska användas.  
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Att se till patients unika faktorer samt planerad operation  

I syfte att ta hänsyn till patients personliga förutsättningar framkommer i deltagarnas berättelse att 

vanliga grundprinciper är att man tänker på att nerver inte ligger i kläm och att armbord är i rätt höjd 

och att man måste gå utifrån från varje patient och man får anpassa sig. 

 

Under intervjuerna beskrev deltagarna att det är viktigt med en bra förberedelse och att alla stöd, 

kuddar och hjälpmedel finns på plats på salen innan man tar in patienten så att de får en bra 

upplevelse. Att ha en medvetenhet vad det är för någon operation som ska göras för att man ska 

kunna göra olika förberedelser är viktigt enligt deltagarna. Ett operationsbord förbereds med olika 

stöd beroende på vad det är för operation t.ex. buk med ryggläge, gyn med benstöd och ortopedi 

med sidostöd. Flera deltagare nämner att de tittar på olika vårdprogram/laddkort i datorn eller 

tariffolder som man kan titta i om man är osäker vid något ingrepp. På vårdprogram/laddkort finns 

information i form av bild och text där man kan få information om vilka material som behövs för att 

operationsläget ska bli rätt. Det framkommer även erfarenheter att det är svårt med positioneringar 

och att det ibland saknas respons och feedback på om patienterna positioneras rätt. 

 

Att titta på hur patienten ser ut, för alla patienter ser inte lika ut menar vissa deltagare. Se till att det 

ser bra ut där patienten ligger och att det känns bekvämt för denne. Inga veck under patienten, eller 

något som trycker, klämmer eller blir översträckt. Att det också blir bra för operatören. Viktigt att 

titta efter operationens slut om patienten legat länge, för att se om några tryck eller kläm märken 

uppstått och om så är fallet är det viktigt att man antecknar detta i operationsjournalen. Deltagarna 

upplever att de är bra på att dokumentera i patientens journal om någon patient inte kan ligga på 

något speciellt sätt enl. riktlinjerna. 

 

Deltagarna uttrycker en uppfattning att patientens faktorer som vikt, bakomliggande sjukdomar, typ 

av operation, operationstid, temperaturen på salen är viktiga orsaker till att undvika att patienten får 

trycksår.  

 

”Viktigt att man tar sig tid och ser till att det blir bra från början. Att tänka igenom vad det 
egentligen jag ska göra, för det är tråkigt om man inte får åtkomst på operationsområdet på bästa 
sätt och då får man rigga om, tvätta och drapera. Sådant vill man undvika. Att tänka igenom och 

fråga om hjälp om man är osäker. Det är vi duktiga på här och frågar varandra”(3). 
 

”Se patienten som en helhet och jag vill helst möta patienten i sängvänthallen, inte alla som vill 
utan narkossköterskan går och hämtar patienten. Det är tufft program hela tiden, tidspress” (1). 

 



	 	
	

	 11	

I berättelserna framkommer en uppfattning om att det som var viktigast var att inga skador skulle få 

uppstå, som översträckningar, skjuvningar, tryckskador eller nervskador. De menar att tänka sig för 

så att inte patientens kroppsdelar ligger i kläm. Kompartmentssyndrom kan uppstå på patienter som 

opereras inom ortopedi eller gynekologiska ingrepp där benstöd används.  

 

”När patienten ligger på bordet så ser man till att det är slätt under och de ligger skönt. Innan 
sövning så frågar man om de ligger bra. Patienten måste få känna att det ska vara torrt och 

skrynkelfritt. Väldigt viktigt att fråga om de ligger bekvämt. Många patienter reagerar och tycker att 
frågan är konstig, men så talar man om att de ska ligga i två-tre timmar så” (1). 

 
 

En annan deltagare menar att i patientens journal så kan viktig information stå angående olika 

faktorer som påverkar positioneringen. Att främja hälsa är A och O. Patienten ska ha det så bra som 

möjligt med de förutsättningarna som finns. De ska även ligga så bra som möjligt för det tilltänkta 

ingreppet, för annars kan operationstiden öka om man måste ändra en massa. Deltagare anser att hon 

lätt blir hemmablind också och alla professioner bara ser till sitt, därför är det bra med någon som 

jobbat på andra ställen och sett något annat bra och kan anamma nya idéer, så länge de är 

vedertagliga och främjar välbefinnande hos patienten och inte äventyrar operationen och det går lika 

bra för operatören att operera menar hon. Vidare framkommer en uppfattning att narkossköterskorna 

som har samma ansvar som operationssjuksköterskorna inte alltid tar så mycket ansvar för 

positioneringen.  

 

”Inga men eller nya skador får uppstå. Man ska inte komma hit för en operation och lämna med 
andra skador. Så det gäller att anpassa efter patienten för att inte skador ska uppstå” (2). 

 

Patienten läggs i läge när de är sövda eller bedövade, menar deltagarna som ofta stod sterilklädd då 

och de menar att ju längre man har jobbat så ser man lättare om patienten ligger bra positionerade. 

Operationssjuksköterskan är som patientens advokat och deltagaren menar att genom att bara se så 

kan man även känna hur patienten ligger. Hon menar att man får försöka att vara med lite och se om 

man tycker något eller någonting ska ändras på. Man tänker på hur det känns med deras armar, ben 

och hälar. Annars får man osterila sig och hjälpa till. Förberedelser är viktigt i första hand menar 

hon. 

 
”Man får vara väldigt fantasifull och man får verkligen tänka till för varje patient, då alla patienter 
ser olika ut. Korta, smala, tjocka, långa och typ av operation är saker man måste ta i beräkning. Att 

utgå ifrån sig själv är ett bra sätt och prova att ligga så man vet hur det känns”(1). 
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Deltagare berättade att om det skulle vara en ny operation någon gång och inga riktlinjer finns samt 

att patienten skulle ligga i extremt läge, så menar hon att då får man prova sig fram för att hitta ett 

anpassat läge för patienten och operationsområdets tillgänglighet, så det gäller att kompromissa. 

Deltagaren fortsätter och menar att det ofta är en nackdel eftersom de ofta inte vet hur patienten mår 

efter operationen. Hon tycker att det skulle vara intressant att få reda på det då inga pre-, peri- och 

postoperativa samtal hålls. 

 

De flesta deltagarna beskrev att avvikelser sker ibland för att positioneringarna ändras på för att 

passa patienten. Det är inte alltid patienten är helt friska människor, utan man får göra det bästa av 

situationen och hitta på speciallösningar. Operatörerna informeras alltid för att ha möjlighet att 

kontrollera läget och operationsområdet blir tillgängligt när man avvikit ifrån standarden. 

 
”Nu är det ju inga problem om det är en man på 1,70 lång och BMI på 25, liksom normal så. Men 

blir de för smal är det inte så lätt och blir de för tjock så är det inte så lätt. Så det vore ju ingen 
konst om alla vore ung och frisk, lagom lång och tjock”(10). 

 

Betydelsen för patienten att de inte har fått några nya skador än själva operationens ärr betyder nog 

mycket förklarar deltagare. De flesta som jobbat har någon patient det har hänt något speciellt med 

och det är sådant man lär sig av menar deltagaren. För att patienten ska få en positiv upplevelse så 

tänker man på olika sätt beroende på om patienten är liten eller stor.  

 
”Så det är klart att man tänker extra mycket på hur patienten ser ut och så kan man bygga och 

ändra på borden efter längd på patienterna och operationens art” (9). 
 

Vissa av deltagarna är överens om att de är med och ser när patienten blir positionerade och när man 

har jobbat längre så är det lättare att se hur en patient ligger när de ligger bra positionerade.  

 

Deltagare tycker att man ska se till att förebygga säkerheten för patienten genom att undvika att 

smärta, nervskador, kompartmentssyndrom och faciotomier uppstår postop. Ska patienten operera 

bort en blindtarm så är det inte bra om de kommer hem och är förstörd i axlarna istället. Att ändra 

lägen på patienterna under operationerna vilket är lätt att glömma bort menar en deltagare. Att man 

bara höjer och sänker benen lite eller rör patientens extremiteter lite. 

 

Operationssjuksköterska beskrev att gör man någonting mycket och är van så kommer man ofta på 

bättre saker som man tar upp med hela operationssköterskegruppen. Det går till olika vid 

förändringar, det kan också vara operatören som har önskemål. 
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”I verkligheten är tempot ganska högt. Var inte lika högt förr, då var det inte lika stressigt”(6). 

 

Deltagare menar att automatisk kontroll av rodnade hälar och rygg görs när man drar bort det gröna 

draglakanet när patienten dragits tillbaka till sängen. Då ser man om det blivit röda märken eller 

inte. Tempurmadrasser används och det blir sällan röda märken. Deltagare beskrev att måendet för 

patienten betyder otroligt mycket. Hur känns det om man legat på ett och samma ställe i flera 

timmar. Otroligt viktigt för patienten för de har ju annat att hämta sig ifrån och då vill de ju inte 

vakna med ont på något annat ställe och trycksår. Så det är jätteviktigt, för vi får ju aldrig se hur de 

mår postoperativt. Patienten lämnar sig helt till oss. Samma deltagare påpekar att det är stor skillnad 

och svårare uppläggningar med mer komplicerade positioneringar nu. Hon anser att de på 

operationssalen är beroende av att anestesisjuksköterskan är med på tåget också, för ibland görs en 

operation och efter några timmar så vänds det och allting sitter fel för att de inte tänkt till från 

början. Så man är beroende av dem också. Mycket mer avancerade operationslägen nu än förr menar 

deltagaren. 

 

Det framkom i intervjuerna att deltagarna beskrev att positioneringar är viktigare än man tror. Att 

det har stor betydelse för patienten och dennes eftervård. Man vill ju förhindra tryckskador och 

trycksår och då behövs mer kunskap och utbildning i uppläggningar. Det är viktigt för vårt yrke. 

 

”Har jobbat länge och det är ju stor skillnad nu. För vi har nu väldigt avancerade operationslägen 
än mot för tio-femton år sedan”(6). 

 
Deltagare menar att man ska ha en etisk grund och att man tänker på det. Vissa operationslägen är 

extrema och patienten är väldigt, väldigt blottade och man ska vara medveten om det och skyler 

patienten samt att dra ner gardinen för fönsterluckan.  

 

”Att visa respekt för patienten är också en del av positionering” (3). 

 

Ett resonemang utifrån operatörens önskemål 
Olika operationsområden och operatörernas önskemål 

I resonemanget för att positionera patienterna framkommer det i intervjuerna att deltagarna först 

kontrollerar i operationsanmälan om operatören har angivit detta, annars så används det standardläge 

som finns för ingreppet eller så kontaktar man operatören. Det ses som viktigt att tänka på vad som 

ska opereras och att operatören får åtkomst kring det tänkta operationssåret. 
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Deltagarna berättade att om kirurgerna inte vill ha ett visst stöd så tas det bort för att behaga 

operatören och det gör att en avvikelse sker. Att kirurgens önskemål står i operationsanmälan och på 

så vis kan man på ett bra sätt positionera patienten.  

 
”Ofta säger de ja att de ligger så bra och så tror de att de ska vara oss till lags, men det är ju inte 

det som gäller, utan de ska ju ligga där i flera timmar” (9). 
 

Vissa deltagare menar att olika sorters stöd (sidostöd, axelstöd och armstöd) används beroende på 

vilken operatör det är som ska operera och operationens art. På vårdprogram/laddkort står även 

vilken sida operatören ska stå vid på olika ingrepp. Kirurgerna kan vara med vid vissa 

positioneringar så det blir så som de önskar. 

 
”Hur ska den här patienten ligga för att det ska vara bra för kirurgen att utföra ingreppet som är 

anmält… kirurgens önskemål… erfarenhet...”(8). 
 

Ett resonemang utifrån vårdprogram och erfarenhetsbaserad kunskap 
Olika positioneringar som finns på vårdprogram 

Deltagarna beskrev att de använder sig av bilder och texter som är standardiserade på hur patienten 

ska positioneras för olika ingrepp som följs och finns på vårdprogram. Bilderna kan tas upp på 

datorn på operationssalen och det är bra om man inte gjort vissa ingrepp på länge och har glömt bort 

speciella lägen då kan man gå in och titta på bilderna och läsa texterna för hur det ska se ut. Egna 

lösningar hittas inte på. Deltagarna menar på det ena sjukhuset att de har personal som arbetar i 

receptionen brukar kunna bygga ihop olika operationsbord om det inte finns något tillgängligt och 

klara bord, det är man bortskämd med berättar en deltagare. Att man får vara flexibel och 

kompromissa om inte rätt delar finns tillgängliga förklarar vissa deltagare. Ibland behöver man 

avvika för att patienten inte ser ut som det normala med t.ex. amputerat ben då får man hitta på en 

lösning om benstöd ska användas. Vårdutvecklarna och de medicinsktekniska ansvarar för 

vårdprogrammen och informerar om det kommit något nytt.  

 

Det framkom i berättelserna att man ska undvika att hitta på egna saker vid olika positioneringar för 

avvikelser har skett och då vill man ju kunna veta varför det blev som det blev, därför är det bra att 

hålla sig till standardiseringen och dokumentera i operationsjournalen om avvikelse från standarden 

sker. Är det någon som man inte vet så tas det reda på, då det finns bra sätt att få information så det 

är inte så svårt att få reda på.  
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Deltagare menar att olika sjukhus har olika system vad man använder för system som bilder med 

text på datorn eller som ett laddkort i en tariffolder som visar text i stödordsform, bilder och vad 

man ska tänka på. En deltagare menar att hon saknar att det står om riskerna, utan det står bara vad 

för sorts stöd som ska användas och hur patienten ska ligga på bordet. Utan dessa laddkort skulle de 

inte klara sig menar deltagaren, utan när det är något enklare ingrepp och patienten ligger i ryggläge 

med två armbord. Vid laparoskopier och ortopediska ingrepp så är det väldigt speciellt med lägen 

och inte lätt att hålla reda på alla olika lägena. Deltagaren påpekar även vikten av att se till att de 

patienterna som kommer ha en lång operationstid att det är extra viktigt att se till att patienten ligger 

bra. 

 
”Ibland kan det vara så att det är någon detalj om man inte gjort en operation på några månader 

och då tar jag fram bilden och tittar och så diskuterar jag med någon annan kollega eller 
undersköterskan som är van att göra det så det blir rätt”(6). 

 

 

Att ha erfarenhet ger kunskap 

Erfarenhet ger mer kunskap vet vi ju alla och vi vet ju också att de senare åren så har det kommit till 

en massa teknisk utrustning och operationer som kräver mer av operationssjuksköterskorna och 

övrig personal på en operationssal. 

 

I intervju framkom vikten av hur man ska flytta patienten upp på operationsbordet och att man inte 

drar upp de, för då utsätts huden för skjuvning och då kan trycksår uppstå. Det som man bör göra är 

att lyfta patienten rakt upp och sedan lyfter man åt sidan. Se till att patienten ligger slätt under och 

att skjortan inte är knölig och i sådana fall får man vicka patienten för att det ska bli slätt. En kudde 

kan läggas under patientens knän för att få avlastning på rygg och buken. Det nämndes även att 

patienten inte ska ligga på diatermiplattorna och vara på lagom avstånd ifrån operationsområdet på 

en kroppsdel med mycket fett och muskler, t.ex. låret. 

 

”Det är ju hudskador man är rädd för… att patienten ska få tryckskador”(9). 

 

Vissa deltagarna tyckte att genom att gå bredvid så lärde de sig och få mer förståelse och genom att 

gå på inskolning med undersköterskorna så lärde man sig mer om positioneringar av patienten. En 

annan deltagare menar att kunskap blir mycket bättre ju mer man arbetar och att man under sin 

utbildning till operationssjuksköterska inte har lärt sig någonting utan det får man lära sig sedan 

beroende vart man hamnar efter utbildningen. Att få mer utbildning och feedback genom journaler, 

kirurger och komplikationer för det kommer sällan tillbaka till oss om någon utsatts för något under 
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operationen utan det brukar ju upptäckas på avdelningarna eller Hälsocentraler/Vårdcentraler menar 

deltagarna. Grunderna går fort att lära sig, men vid speciella ingrepp så behövdes rådfrågning av 

någon mer erfaren kollega. De flesta av deltagarna tycker att kunskap är något som utvecklas och 

man utvecklar. Ju längre man arbetar desto fler aspekter ser man och lär sig. Ju längre man arbetat 

desto mer kan man.  

 

Att det kommer ju mer forskning och ny dokumentation nu än vad det har gjort tidigare uttryckte 

deltagare . Det som deltagarna fick lära sig satt väldigt bra och sedan har mycket ny kunskap 

uppkommit under åren som yrkesverksam via andra kollegor och rön. De menar att det har hänt lite 

under alla åren, ett nytänkande och det forskas ju på nya grejer på grund av avvikelser som skett. 

Erfarenhet har betydelse anser deltagaren. 

 

De deltagarna som arbetat i många år tyckte att de hade en väldig erfarenhet och att mycket gick på 

rutin, som att veta känsliga ställen på patienten och vad som är problem områden.  Baskunskap var 

att veta basalt rygg, nacke, armbågar och underben där skador ofta uppstår. 

 

Kunskapen hämtas från en mix av olika källor beskrev en deltagare. Under utbildningen får man 

någon basal kunskap och när man sedan börjar arbeta så inhämtas mycket kunskap och så får man 

en del tips från kollegor. De gånger man är iväg och arbetar på andra ställen så får man nya tips och 

input samtidigt som forskningen måste följas på området. Kunskap är inget som man ska hålla för 

sig själv, utan dela med sig av påpekar deltagaren. 

 

Deltagare tyckte att förr var det inte så många olika positioneringar och under dennes utbildning och 

praktik så hann de lära sig allt väsentligt. Tyckte att nu när det är mer krångliga positioneringar så 

borde utbildningarna idag innehålla mer ”krut” på det samt att förlänga utbildningarna. Deltagarna 

pratar även om att kunskapen kommer mer och mer när man arbetar. Förr under utbildningen så fick 

man ingen information om positioneringar utan då såg man till att patienten låg bra. Nu finns filmer 

och bilder, det fanns inte då. 

Utveckling sker hela tiden och man måste ha ett tänk hela tiden anser deltagarna. 

 

”Det sker en ständig utveckling och man hoppas att det aldrig ska hända något”(4). 

 

”Har nog med erfarenhet att göra. Nya tänker annorlunda än vi, fast det blir ju samma ändå”(2). 

 



	 	
	

	 17	

Att ha arbetat som undersköterska innan man blev operationssjuksköterska har man en fördel anser 

en deltagare, för då kan man mycket om positioneringar och har lagt upp många patienter och vet 

hur de ska ligga och hur det ska se ut. En deltagare tycker att denna har bra kunskap och att det 

beror på att hon arbetat väldigt länge och har fått träna mycket i och med att det finns så mycket 

olika operationer inom ortopedi, kirurgi och gynekologi. 

 

Deltagarna är överens om att erfarenhet ger kunskap och att man frågar sina kollegor om hur man 

ska tänka om det uppstår något problem med positioneringar och om hur patienten ska ligga. 

Erfarenheten ökar med åren. 

 

Ny teoretisk kunskap genom forskning menar vissa av deltagarna att de får via 

operationssjuksköterskornas egen tidning Uppdukat, Vårdfacket samt att en del söks på Internet och 

att erfarna kollegor rådfrågas. 

 
”… det tar jätte lång tid tror jag att känna sig varm i kläderna på upplägg… Kunskap ökar med 

åren på något sätt”(3). 
 

Deltagarna menar att det har med att göra framförallt med vad det är för typ av operation, 

operatörens önskemål samt vad det är som ska opereras. På kirurgen och gyn är det mycket standard 

positioneringar och på ortopeden så är det mer flexibelt. Det som bestämmer är att man går mycket 

från operatören och vad som ska opereras om det inte är standardiserat så får man tänka vart tryck 

kan uppstå och man får förebygga det. Teamen är mycket erfarna med undersköterskor, 

operationssjuksköterskor och narkossjuksköterskor.  

 

Det framkom i intervjuerna att deltagare uttryckte sin erfarenhet att på vissa operationsavdelning så 

finns laddkort som ger information om positioneringar. På laddkorten står även om någon speciell 

operatör vill ha något läge på speciellt sätt. Vid specialpositioneringar så tittar man lite extra på 

korten för att det ska bli bra. Är ett samarbete emellan operation och narkosen för att det bästa för 

patienten ska uppstå. 

 

Deltagare uttryckte sin uppfattning att det finns riktlinjer för hur lätt det ska vara för att komma åt 

den del av kroppen som ska opereras och för att man ska kunna ändra läget på patienten. Riktlinjer 

finns för att läget måste ändras under operationen med att göra passiv sjukgymnastik eller att röra på 

extremiteterna. Det försöker man göra och dokumentera i journalen vid vilken tidpunkt det skedde. 

Operationssjuksköterskan kan flytta så gott det går igenom draperingen, tar bara någon sekund. 
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”Vi har ingen rutin. Det är ingen lag, utan de är ju så operatörerna vill ha det. … ingen input 
utifrån” (7) 

 
Ett teamarbete med fungerande kommunikation som befrämjande faktor för 

välmående och undvikande av vårdskador 
Det framkom i kategorin ”Ett teamarbete med fungerande kommunikation som befrämjande faktor 

för välmående och undvikande av vårdskador” att deltagarna tycker att kommunikationen är en 

viktig bit när det handlar om positionering, då de tre olika professionerna (operationssjuksköterskan, 

anestesisjuksköterskan och operationsundersköterska) som ingår i teamet på operationssalen har 

olika uppgifter att göra.  

 

Att se till patientens välmående och undvika patientskador 

Att ha en kommunikation på operationssalen är som en balansgång och man måste försöka vara 

samspelta menar en deltagare. En rak och bra dialog med undersköterskan som passar och 

anestesisjuksköterskan är viktigt för att det ska bli bra.  

 

Deltagare beskrev att man säger åt undersköterskorna om något inte ser bra ut. Om man själv provat 

hur det känns att ligga på operationsborden så får man också en förståelse hur det känns och när man 

börjar tvätta så ser man ofta om någon arm behöver ändras eller det behövs slätas under patienten. 

Hon anser att som ny operationssjuksköterska så har man inte tid med att titta på positioneringar och 

litar mycket på våra undersköterskor, som är de som lägger patienten i olika positioneringar och de 

är mycket kompetenta och duktiga.  

 

En operationssjuksköterska menar att man har en kommunikation med undersköterskan redan innan 

patienten kommer in på salen för att kontrollera så att alla olika delar till positioneringen finns 

tillgängligt. När patienten är på sal så står operationssjuksköterskan sterilklädd och en dialog förs. 

Man är med och tittar på varje moment och står inte och plockar med instrumenten utan är med på 

alla moment. Har en kommunikation hela tiden.  

 
”Man måste kolla att det har blivit riktigt gjort utan att trampa på någons tår… Man har ett öga i 

nacken och man ser…” (3). 
 

Om man har en bra kommunikation med operatören så skapar man en bra grund och kan undvika 

många problem menar deltagaren. Deltagare menar att undersköterskorna är experter på 

positioneringar och de flesta operationssjuksköterskor menar att de inte behöver lägga sig i, utan de 
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har stort förtroende för övriga i teamet, men att de klart tittar lite när steriltvätten och draperingen 

sker om någon arm eller dylikt måste justeras.  

 
”De som jobbat många år som inte tänker utan bara gör. Vi är bortskämda av de duktiga på 

narkosen och undersköterskorna”(2). 
 

DISKUSSION 
Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka operationssjuksköterskors erfarenhet och resonemang vid 

positioneringen av patienten på operationsbordet. Specifikt i relation till hur man gör i praktiken och 

vad riktlinjerna säger. 

 

Resultatet visade på att operationssjuksköterskorna tyckte att ju längre man arbetat i professionen ju 

bättre erfarenhet fick man med att positioner patienterna och att vara förbered på alla olika sätt för 

att kunna tillgodose alla patienters olika faktorer.  

 

Eriksson (2015, s. 93) menar att man inte vet orsaken till vårdlidande men att man som professionell 

vårdare orsakar vårdlidande omedvetet. Bristande kunskap och ingen reflektion om människors 

lidande kan vara en bidragande orsak. God vård och vårdetik är vad vårdlidande handlar om. 

 

Det framkom att operationssjuksköterskorna ville göra bra förberedelser för att patienten inte skulle 

få några trycksår eller skador i samband med positioneringarna i kategorin ”Ett resonemang utifrån 

patientens förutsättningar”. 

 

Primiano, Friend, McClure, Nardi, Fix, Schafer, Savochka och McNett (2011) menar att trycksår 

uppkommer på patienter om det användes olika hjälpmedel t.ex. kuddar eller gel kuddar under 

hälarna. Risken för att trycksår skulle uppstå var störst efter tre timmar på operation. Patienternas 

faktorer, positionering, ålder, hud typ och anestesi var saker som är riskfaktorer. Det var viktigt att 

den perioperativa operationssjuksköterskan identifierade faktorerna på högrisk patienterna innan 

operationen menade Primiano, et. al. (2011). Chan & Manetta (2002) menar däremot att nervskada 

kan uppstå efter mer än 4 timmar i litotomi läge och de menar på att inom 2 timmar så hinner det 

inte uppstå en skada på nerven i samma läge. Resultat av deras studie visade att lårbensnervskada 

uppstår oftast under bäcken operationer där nerven har utsatts för kompression. Kompressionskador 

läker spontant på kroppen och det tar cirka 5 dagar för det sensoriska och upp till 10 veckor för det 

motoriska innan det fullt har återhämtat sig i nerven.  



	 	
	

	 20	

Mendonca de Moraes Lopes, Haas, Dantes, Oliviera och Galväo (2016) menar att många patienter 

har smärta efter att de har legat positionerade på operationsbord under operationer. Trycksår kunde 

ses dagen efter operationen. Om bedömningsskalor skulle användes som inkluderar och exkluderar 

riskfaktorer så kan operationssjuksköterskan planera och använda mer effektiva tryckavlastande 

material för att förhindra skador under operationer.  

 

I en studie av Lindgren, Unosson, Krantz & Ek (2004) ses att patienter som genomgår kirurgi är 

orörliga och oförmögna att ändra position och känna långvarigt tryck. Kvinnor utvecklade trycksår 

oftare än män. Vad patienten hade för bedövning spelade också roll. De med epidural/spinal 

bedövning fick oftare trycksår än de patienterna som fick en generell anestesi. Riskfaktorerna var 

kvinnlig kön, ASA klass och matintag, så de patienterna som har dessa riskfaktorerna bör man ägna 

mer tid åt vid kirurgiska ingrepp. Höftpatienter har större risk att utveckla trycksår än en patient som 

genomgår en hjärtoperation. 

 

Under kategorin ”Ett resonemang utifrån operatörens önskemål” så framkom att deltagarna ville 

göra operatörerna nöjda genom att både se till att patienten låg positionerad i ett bra läge samtidigt 

som att operatören skulle bli nöjd. 

 

Detta är i enlighet med Elgaard Sørensen, Hoffman Kusk och Grønkjær (2015) som anser att mest 

problem och svårigheter är det att placera armar och axlarna på ett säkert sätt för att undvika skador. 

Det var även svårt att tillgodose kirurgens åtkomst av operationsområdet och saknaden av kuddar att 

positionera med. 

 

Shriver, Zeer, Alentado, Mroz, Benzel och Steinmetz (2015) menar att vid kirurgi som inkluderar 

ryggen så kan patienten ligga med en liggande ställning eller knä-bröst positioneringar för att 

underlätta för exponeringen av ryggraden men varje positionering är förknippade med 

komplikationer på bålen eller extremiteterna. Det finns evidensbaserade rekommendationer som 

diskuteras för att undvika dessa allvarliga komplikationer i samband med intraoperativ 

positionering. De anser att undersökningen kan användas till att utbilda kirurgerna och minska 

positioneringskomplikationerna. Den vanligaste komplikationen enligt studien var synförlust. 

 

Enligt Demtchouk, Gujral & Ferzandi (2017) anser de att kirurger måste se att överviktiga patienter 

som har en förhöjd body mass index (BMI) och det kan påverka den mest grundläggande kirurgiska 

åtgärd som patientpositionering. 
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Deltagarna ansåg i kategorin ”Ett resonemang utifrån vårdprogram och erfarenhetsbaserad 

kunskap” att ju mer erfarenhet du har desto mer kunskap har man även. Mycket kunskap har man 

fått efter att ha arbetat många år menade operationssjuksköterskorna men att ny kunskap finns på 

information med text och bild. Detta kan ses i relation till Eriksson (2015, s. 97) som menar att det 

mänskliga lidandet samman med vad vi har för kunskapssyn. Det handlar om vad man har för 

uppfattning om vad man kan och vad man behöver få kunskaper om, samt vilka metoder som ska 

användas. 

 

Nilsson (2013) anser att säkerhet och välbefinnande för patienter som genomgår kirurgiska  ingrepp 

är det enda bekymret i omvårdnaden perioperativt. Positionering av patienter bör lyftas fram mer 

och uppmärksammas då positioneringar som fortfarande ger komplikationer och existerar speciellt 

på patienter som har högre riskfaktorer som preoperativ smärta. Det är viktigt med dokumentation, 

uppföljning och mer forskning menar Nilsson (2013, s.137-143). 

 

Elgaard Sørensen, Hoffman Kusk och Grønkjær (2015) menar att när patienter placeras i litomiläge, 

sidoläge samt bukläge så behövs det kompetens av personalen som ser till att patienten hamnar i 

positioneringen. Deras studie visade på att personal saknade kompetens i positionering och 

operationssjuksköterskorna var osäkra i vissa situationer. Vid kvälls- och nattskiften var problemet 

störst. Under dagsarbete så hade personalen mer förståelse för varandra och de som hade mer 

erfarenhet. Riktlinjer ska stödjas av vetenskaplig kunskap och genomföras evidensbaserat. 

 

Operationssjuksköterskorna belyste i kategorin ”Ett teamarbete med fungerande kommunikation 

som befrämjande faktor för välmående och undvikande av vårdskador” att kommunikationen i 

teamarbetet på salen var viktig, samt med patienten hur deras operationsläge kändes. 

 

Nu när de flesta operationerna görs laparaskopiskt eller via robotkirurgi så anser Ulm, Fleming, 

Rallapali, Munsell, Ramirez, Westin, Nick, Schmeler och Soliman (2014) att då det inte fanns några 

studier inom detta ämne se om patienterna skadas lika mycket som en bukkirugi. De kunde inte se 

någon riskfaktor med positioneringen vid gynekologiska robotoperationer mer än de som 

uppkommit i studier vid laparskopiska operationer och då det är ökad tid för operationen så finns 

risk för neurologiska skador i nerverna på extremiteterna. Operationstiderna hade varit i mer än 2 h. 
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Metoddiskussion 

Författaren använde sig av en kvalitativ design med intervjuer där operationssjuksköterskor beskrev 

sina erfarenheter och resonemang kring positioneringar.  

 

Henricson (2012, s. 340-341) anser att få en kvalitet och trovärdighet är en viktig del för 

forskningsprocessen. Att få för korta meningsenheter i analysprocessen gör att det är svårt att tolka 

texten vidare och viktig information kan förloras. Viktigt att författaren själv är kritisk mot sig själv 

och tänker igenom sin egen erfarenhet inom området men även kvalitativa metoder. 

 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar vikten av att trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

finns med i studien. Författaren har använt sig av den kvalitativa innehållsanalysen enligt 

Graneheim och Lundman (2004). 

 

Då en intervjustudie gjordes av författaren så ansåg jag att tillvägagångssättet med deltagarnas 

erfarenheter och resonemang gjorde studiens trovärdighet högre. Trovärdighet, credibility kan svara 

på att författaren har valt den mest lämpliga metod för studien. Då operationssjuksköterskor deltagit 

i studien med sina erfarenheter och resonemang, så kan inte svaren ha påverkats och resultatet blir 

då trovärdigt. Citat har även använts för att även låta läsaren bedöma trovärdighet i tolkning.  

 

Även om denna studie är genomförd med kvalitativ metodik och ett begränsat antal deltagare så kan 

resultatet till stor del anses vara överförbart (transferability) till liknande kontext på andra svenska 

sjukhus och andra professioner inom operation där alla har gemensamt ansvar för positioneringar av 

patienten.  

 

Pålitligheten, dependability som finns med data som förändras genom transkriptionen som noggrant 

förklaras i metoden. 

 

Vid intervjuerna fokuserades det på två huvudområden; erfarenhet och resonemang. Deltagarna fick 

några frågor de fick svara fritt på om sin erfarenhet och resonemang kring positioneringar. En del 

följdfrågor användes men även förtydligande då någon fråga var tvetydlig. Författaren var själv 

under intervjuerna och det kan ha varit positivt för deltagaren som kanske kände att vi var på samma 

nivå. Det kan ha varit negativt för författaren för att deltagarnas svar kan ha tolkats på annat sätt av 

annan människa än författaren. Intervjuerna gjordes på två mellanstora sjukhus i mellersta Sverige 

och alla tio deltagare valde att delta och ingen avbröt intervjuerna. Resultatet hade möjligen kunnat 
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bli annorlunda och ännu rikare om fler individer intervjuats, samt om deltagarna kommit från större 

sjukhus. 

 

Kvalitativ metod används för att beskriva och förklara upplevelser som inte är undersökta tidigare. 

Informationen till studien hämtas från den verkligheten. Författaren ska även fundera över vilken 

betydelse studiens resultat kan ha för andra professioner och hur de ska kunna använda detta i sitt 

dagliga arbete (Polit & Beck, 2012, s. 487, 504-505).  

 

Om jag hade vetat det jag vet nu efter att ha arbetat som operationssjuksköterska i tre år så hade 

denna studie riktat sig från patientens erfarenhet och upplevelse kring positioneringen för att få 

information vad de upplever om positioneringar. Man hade fått en annan studie och det hade varit 

intressantare att ta del av för det finns få eller ingen studie från patientens erfarenhet och upplevelse 

efter att de har legat positionerade under operation och om något trycksår uppstått eller nervskador. 

Vi gör gymnastik av de övre och nedre extremiteterna på patienterna varannan timme för att ändra 

läge och patienten ska få lite cirkulation i kroppen vid de längre operationerna. Vi 

operationssjuksköterskor vet ju inte hur patienten mår efter att vi har lämnat dem till uppvakningen 

eller IVA och man vet ju aldrig var trycksår uppstår under vårdkedjan. Så mer postoperativ 

information till oss så vi vet vad vi kan förbättra. Den här studien kan ha blivit ganska ”enformig” 

eftersom alla ställen gör i stort sätt på samma sätt med positioneringar. 

 

Slutsats 

Genom denna studie kan operationssjuksköterskorna, nyuteximerade sjuksköterskor eller annan 

vårdpersonal få kunskap om hur de kan tänka och resonera kring  positioneringar eller vanliga 

förflyttningar av patienter. 

 

Studiens författare har fått en utökad kunskap om positioneringar och hur andra 

operationssjuksköterskors erfarenhet är för att undvika vårdskador på patienten under operationer.  
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	 	 	 	 	 	 Bilaga 1 

Informationsbrev - Förfrågan om tillstånd för genomförande av 
intervjustudie 

 
Till chef på operationskliniken  

Som ett led i min utbildning till specialistsjuksköterska inom operationssjukvård vid 
Mittuniversitetet skall jag genomföra ett examensarbete (en magisteruppsats på avancerad nivå). 
Syftet med detta brev är att tillfråga dig som verksamhetschef om tillstånd för examensarbetets 
genomförande på operationsavdelningen. 

 

Studiens syfte och utförande: 

I en studie med kvalitativ design avser jag intervjua totalt 10 operationssjuksköterskor. Deltagarna 
kommer att få berätta om sina erfarenheter och sitt resonemang vid positioneringen av patienter på 
operationsbordet inför kirurgi. 

Tidigare forskning visar att operationssjuksköterskornas kunskap kring detta är viktig då det kan 
minska risken för vårdrelaterade skador. En felaktig positionering under operationen kan leda till att 
nerver och vävnad skadas och patienten får ett ökat lidande efter operationen.  

 

Intervjuerna som är individuella kommer pågå under 20-40 minuter och spelas in. Deltagandet i 
studien är frivilligt och de som deltar får när de vill avbryta intervjun utan att behöva ange orsak. 
Efter intervjuerna kommer de inspelade samtalen skrivas ned och analyseras. Det inspelade 
materialet kommer att raderas. Ingen utom mig som utför studien kommer kunna ta del av 
intervjumaterialet. De som deltar i studien kan få tillgång till materialet där de själva medverkar om 
så önskas. Namn eller andra uppgifter som kan avslöja de intervjuades identitet kommer inte att 
redovisas i studien. Inte heller sjukhusets namn kommer att nämnas.  

 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mittuniversitetet och kommer finnas 
tillgänglig via miun.se i databasen Diva. Jag hoppas att studiens resultat skall vara er behjälpliga i 
kvalitetsarbetet på kliniken. 

 

Med ert tillstånd om studiens genomförande hoppas jag att intervjuernas genomförande medges 
under deltagarnas ordinarie arbetstid under mars (givetvis när det passar verksamheten bäst). 

Lämna gärna besked så snart som möjligt. Vid frågor var god kontakta mig via kontaktuppgifterna 
nedan. 
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Vänliga hälsningar Angelica Johansson 

 

Kontaktuppgifter:  

 

Angelica Johansson   Handledare: 

Operationssjuksköterskestudent   Mats Jong  

    Universitetslektor 

anjo0622@student.miun.se  Avdelning omvårdnad  

Tel: XXX-XXXXXXX   Mittuniversitetet Sundsvall  
    

    mats.jong@miun.se 

    Tel: XXX-XXXXXX  
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	 	 	 	 	  Bilaga 1 

   

Borlänge 2014-03-05 

 
 

Godkännande av att intervjustudien utförs på operationskliniken 

 

Jag godkänner att intervjustudien med syfte att undersöka operationssjuksköterskors utförande av 
och kunskap kring positioneringen av patienter på operationsbordet inför en operation, utförs på 
operationsavdelningen. 

 

 

 

……………………………………………………….  

Namnteckning/Namnförtydligande 

 

 

……………………………………………………….. 

Titel/Verksamhet 

  

 

……………………………………………………..  

Ort/datum 
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	 	 	 	 	 	 Bilaga 2 

 
Vill du delta i en intervjustudie? 

	
Jag är en studerande vid Mittuniversitetet som söker 5-6 deltagare till en studie jag fått tillstånd att 

genomföra vid er operationsavdelning. Studien är en del av mitt examensarbete vid utbildningen till 

specialistsjuksköterska inom operationssjukvård. 

 

Studiens syfte och genomförande 

Syftet med studien är att låta deltagarna berätta om sina erfarenheter och sitt resonemang vid 

positioneringen av patienter på operationsbordet inför kirurgi. Jag avser att intervjua totalt 10-12 

operationssjuksköterskor (på två sjukhus i mellersta Sverige) under februari – mars 2014. 

Intervjuerna är individuella och kommer pågå under 20-40 minuter och spelas in. Efter intervjuerna 

kommer de inspelade samtalen skrivas ned och analyseras. Studiens resultat kommer att presenteras 

i form av en uppsats vid Mittuniversitetet. Uppsatsen kommer finnas tillgänglig via miun.se i 

databasen Diva.  

 

Frivilligt deltagande 

Deltagandet i studien är frivilligt och de som deltar får när de vill avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ange orsak. 

 

Behandling av personuppgifter och data 

Det inspelade materialet kommer att raderas efter att uppsatsen examinerats. Ingen utom 

studieansvariga har tillgång till intervjumaterialet. De som deltar i studien kan få tillgång till 

materialet där de själva medverkar om så önskas. Namn eller andra uppgifter som kan avslöja 

deltagarnas identitet kommer inte att redovisas i studien. Inte heller sjukhusets namn kommer att 

nämnas.  

Om du vill anmäla ditt deltagande i studien eller har frågor var god kontakta mig via 

kontaktuppgifterna nedan. 

 

Vänliga hälsningar Angelica Johansson 
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Kontaktuppgifter 

 

 

Angelica Johansson 

Operationssjuksköterskestudent   

anjo0622@student.miun.se 

Tel: XXX-XXXXXXX 

 

 

 

 

 

  

                      

                     

 

Handledare: 

Mats Jong 

Universitetslektor 

Avdelning omvårdnad 

Mittuniversitetet Sundsvall  

mats.jong@miun.se 

Tel: XXX-XXXXXX 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 

Beskriv hur du utför positioneringen av en patient inför en operation? 

 

Vad har du för tankar när du utför positioneringen? 

 

Vilka faktorer påverkar hur du väljer att göra? 

 

Hur gör du vid de operationer där du själv inte positionerar patienten?  

 

Vad ligger till grunden för hur du kommer fram till att en patient ska positioneras vid olika 
typer av kirurgi? 

 

Vad har du för tankar kring positioneringens betydelse för patienten? 

 

Hur ser du på din kunskap om positioneringen av patienten? 

 

Var hämtar du den kunskap som kan behövas om positioneringen av en patient inför olika 
typer av operationer? 

 

Har ni riktlinjer för positioneringen på avdelningen som du följer? 

 

Brukar du avvika från riktlinjerna? Om du gör det, hur resonerar du då? 

 

Hur blir du informerad om nya riktlinjer/kunskaper som kommer? 


