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Sammanfattning 

Inledning: Som ett resultat av utvecklingen inom anestesi och kirurgi kan 

allt mer komplexa operationer utföras i lokala eller regionala anestesier. 

Detta innebär att den kirurgiska patienten kan förbli mer eller mindre vaken 

genom hela den intraoperativa fasen.  

Syfte: Syftet med denna avhandling var att få en djupare förståelse för den 

intraoperativa omvårdnaden när patienten är vaken. Avhandlingen består 

av två delstudier [I-II] vilka har, beroende på delstudiens syfte, utgått från 

operationssjuksköterskans perspektiv [I] och patientens perspektiv [II].  

Metod: Utifrån syftet valdes kvalitativa metoder för båda delstudierna. Data 

samlades in genom fokusgruppintervjuer [I] och individuella intervjuer [I, 

II]. Insamlad data analyserades i enlighet med Grundad teori [I] och 

kvalitativ innehållsanalys [II].  

Resultat: Studie I visade att det som ansågs vara operationssjuksköterskans 

huvudangelägenhet var att ta den vakna patienten i beaktande vilket de 

försökte åstadkomma genom att uppnå och bibehålla en hög moral på sal 

genom hela processen. För att uppnå hög moral var det tre aspekter som 

operationssjuksköterskan tog hänsyn till; patienten, teamet och den 

professionella yrkesrollen. För att uppnå hög moral på sal var 

operationssjuksköterskorna vaksamma och flexibla. De balanserade mellan 

patientens behov, teamets behov de behov som var förknippade med säker 

kirurgi. Moralen beskrevs vara en helhet med målet att ge patienten en 

positiv upplevelse. Resultatet i studie II visade att patienterna upplevde att 

de var i en situation de inte hade kontroll över och de var uppmärksamma 

och reflekterande för att skapa mening och trygghet åt situationen. Det 

övergripande temat ”att söka efter förtroende i en utsatt och beroende 

situation” illustrerar hur patienterna tenderade att i första hand tolka det 

som skedde omkring dem på så sätt att det bringade känslan av att vara 

trygga. De fyra kategorierna; att erfara stämningen på sal, att möta 

[o]väntade känselförnimmelser, att uppfatta bevis på säkerhet och att

använda individuella strategier, beskriver patienternas upplevelser om vad 

som påverkade förtroendet samt hur de hanterade dessa upplevelser. 



x 

Huvudfynden berörde de intraoperativa behoven samt hanteringen och 

balanseringen mellan dess. 

Slutsats: Operationssjuksköterskans intraoperativa omvårdnad kan bidra till 

positiva upplevelser för patienten som är vaken under ett kirurgiskt 

ingrepp. Operationssjuksköterskans förmåga att tolka och agera på olika 

intraoperativa behov samt patientens personlighet och egna förmåga att 

hantera situationen är av stor betydelse för upplevelsen av den 

intraoperativa fasen.  

Nyckelord: intraoperativ omvårdnad, kirurgisk patient, kvalitativ metod, 

operationssjuksköterska, vaken patient 
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Summary in English 

Introduction: As a result of unaesthetic and surgical development, more 

complex procedures are performed under local or regional anaesthesia, 

which allows for a patient to be conscious throughout the intraoperative 

phase.  

Aim: The aim of this thesis was to gain a deeper understanding of the 

intraoperative nursing care when the patient remains conscious during 

surgery. The thesis comprises two studies [I-II] and has, depending on the 

purposes, focused on the perspective of the operating theatre nurses [I] and 

the patients [II].  

Method: based on the aim, a qualitative approach was used for both studies 

[I, II]. Data were collected through focus group interviews [I] and individual 

interviews [I, II]. Collected data were analysed in accordance with grounded 

theory [I] and by using qualitative content analysis [II].  

Result: Study I showed that the main concern among the operating theatre 

nurses was to take the conscious patient into consideration by achieving and 

maintaining high ethical standards in the operating theatre throughout the 

process. In order to achieve high ethical standards, there were three aspects 

that the operating theatre nurses took into consideration: the patient, the 

team and the morale of the professional role. In order to achieve high 

morale, the nurses were vigilant and flexible and balanced between patient 

needs, team needs, and the needs associated with safe surgery. The ethical 

standards was described as a whole, with the goal of giving the patient a 

positive experience. Results in Study II showed that the patients felt that 

they were in a situation they could not control and they were attentive and 

reflective to make sense and feel trust in the situation. The overarching 

theme “to seek for trust in a sensitive and dependent situation”, illustrates 

how the patients tended to assess the events that occurred around them in 

such a way that it brought the feeling of being in safety in the first place. The 

four categories; to experience the OT setting, to meet (un)expected 

sensations, to perceive evidence of safety, and to use individual strategies 

describes their experiences of what could affect the trust and how they 
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handled this experiences. Main findings concerned the intraoperative needs 

and the handling and balancing between them.  

Conclusion: The operating theatre nurse´s intraoperative nursing care 

contributes to positive experiences for the patient who are conscious during 

surgery. The operating theatre nurse´s ability to interpret and to act on 

different intraoperative needs and the patient´s personality and ability to 

handle the situation are of great importance in the experience of the 

intraoperative phase. 

Keywords: Conscious patient, intraoperative nursing, operating theatre 

nurse, qualitative method, surgical patient 
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Förord 

Min erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska med specialistutbildning 

inom operationssjukvård har lagt grunderna för intresset av detta område. 

     Att arbeta som sjuksköterska med en specialistutbildning inom 

operationssjukvård är det mest fascinerande arbete jag kan tänka mig. 

Under tretton år som verksam operationssjuksköterska har många möten 

skett med personer i behov av kirurgi. De många åren på 

operationsavdelningar gav god erfarenhet av olika kirurgiska inriktningar 

och med åren en allt mer ökad förståelse för operationsteamets funktion. 

Idag när jag blickar tillbaka ser jag hur jag som oerfaren fokuserade till stor 

del på de, inte sällan ganska avancerade, medicintekniska och praktiska 

arbetsuppgifterna och tämligen lite på patienten som person. Med tid 

började jag dock kunna blicka upp och bli delaktig i bemötandet och jag 

kände mig allt eftersom som en mer betydelsefull medlem i 

operationsteamet och mindre som en ”op-syrra” vars huvuduppgift ändå 

mest handlade om att ”langa instrument”.  

Min önskan är att denna licentiat avhandling ska bidra till ökad kunskap 

gällande den intraoperativa omvårdnaden och att den når ut till svenska 

operationssjuksköterskor i första hand. Därför har jag, efter överväganden, 

valt att skriva den på svenska. 

”There is no such thing as a minor operation to a patient” 

Auton, 1968
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Introduktion 

     I Sverige är operationssjuksköterskan en legitimerad sjuksköterska med 

specialistutbildning inom operationssjukvård. Operationssjuksköterskan 

innehar en unik kunskap och kompetens när det gäller kirurgisk säkerhet 

och effektivitet. Det faktum att operationssjuksköterskor arbetar bakom 

stängda dörrar har gjort att bedömningen av utfört arbete ofta har baserats 

på deras prestationer i relation till läkaren som utför det kirurgiska 

ingreppet (Blegeberg, Blomberg, & Hedelin, 2008; Bull & FitzGerald, 2006). 

Generellt beskriver dock operationssjuksköterskor sin yrkesroll som att 

finnas för patienten och att dennes välmående och trygghet är deras ansvar 

(Blomberg, Bisholt, Nilsson, & Lindwall, 2015; Kelvered, Öhlén, & 

Gustafsson, 2012). 

     Kirurgisk omvårdnad innebär ofta att patientens kropp exponeras och 

utsätts för andras ögon, händer, bedömningar och kommentarer (Lindwall, 

2004). Olika grader av ängslan och oro finns beskrivet bland patienter som 

ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp (Marran, 2005) oavsett vilken form av 

anestesi1 som används. Man skiljer mellan generell2 anestesi och 

regional/lokal3 anestesi. När en patient erhåller regional eller lokal anestesi 

kan denne förbli vaken under det kirurgiska ingreppet (Cobbold & Money, 

2010) och därmed också vara medveten om det som sker inne på 

operationssalen. Medvetenheten medför att upplevelsen och behoven hos en 

patient med regional/lokal anestesi kan skilja sig från den patient som 

erhåller generell anestesi. 

     För att bidra till mer kunskap gällande den kirurgiska omvårdnaden på 

operationssalen i samband med att patienten är vaken, speglar 

avhandlingen både operationssjuksköterskans och patientens upplevelser. 

1 Bedövning, okänslighet. En upphävd förmåga att känna t.ex. smärta (nationalencyklopedin, 2018). 

2 Betydelse: allmän bedövning, kontrollerat och reversibelt medvetslöshets tillstånd – narkos 

(Campbell , 2018). 

3 Betydelse: till ett område begränsad bedövning (Campbell, 2018). 
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Bakgrund 

Omvårdnad 

     Omvårdnad är både sjuksköterskans profession och ett akademiskt ämne 

grundat i en humanistisk människosyn. Det används för att beskriva såväl 

en förmåga, ett behov som en professionell kompetens och vetenskaplig 

disciplin (Willman, 2003).  

     Historiskt sett ansågs sjuksköterskorna vara mer som assistenter till 

läkarna och de utövade också sitt sjuksköterskeyrke utifrån ett mer 

sjukdomsinriktat perspektiv. Det resulterade i att patienten som person ofta 

tappades bort (Thorne et al., 1998). I och med att teoretiseringen av 

omvårdnadsdisciplinen startade uppstod frågor som; hur utför en 

sjuksköterska sina arbetsuppgifter och vad kännetecknar god och effektiv 

omvårdnad? Detta gav upphov till att omvårdnadsforskningen började 

riktas mot att studera interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten 

(Kirkevold, 2000). De omvårdnadsforskare4 som var först med att fokusera 

på relationen mellan patienten och sjuksköterskan la fram olika ramverk 

utifrån hur denna relation kunde förstås (Kim, 2010). Där beskrevs, till 

exempel, att goda relationer mellan patient och sjuksköterska var 

nödvändigt för att patientens behov skulle kunna tillgodoses (Kirkevold, 

2000) och att sjuksköterskan hade en unik position i patientens vård genom 

att se till patienten som en person mer än som ett medicinskt problem (Kim, 

2010).  

     Sjuksköterskans kompetensbeskrivning som den finns att läsa idag, har 

utformats utifrån sex kärnkompetenser5 och innefattar bland annat att 

självständigt ansvara för omvårdnadsarbete av patienten utifrån dennes 

individuella behov och värderingar. Sjuksköterskan skall också inneha 

kompetens gällande samverkan i team och mellan professioner samt att i 

partnerskap med patient och närstående kunna planera, genomföra och 

 

4 Peplau (1952), Orlando (1961), Travelbee (1964) 

5 Innefattar: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling, säker vård, informatik, ledarskap och pedagogiska insatser. 
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utvärdera omvårdnaden. Vidare beskrivs att sjuksköterskan ska arbeta 

utifrån gällande författningar och inneha kunskap om medicinsk vetenskap 

och beteendevetenskap av relevans för patienten. Sjuksköterskan, som har 

ett personligt ansvar för sin yrkesutövning, ansvarar själv för att 

kontinuerligt analysera och utveckla den egna kompetensen utifrån 

forskning samt att kritiskt reflektera över det egna förhållningssättet (Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF], 2017).  

     För specialistsjuksköterskor innebär det att det ställs högre krav på 

kompetens gällande kunskap, färdighet och förhållningssätt, i jämförelse 

med kompetenskraven som ställs för grundutbildade sjuksköterskor jfr.(SFS, 

1993:100). En sjuksköterska med en specialistutbildning inom 

operationssjukvård arbetar med omvårdnad på en avancerad nivå och 

innehar specifik kompetens inom den perioperativa omvårdnaden. 

Perioperativ omvårdnad kan ses som en deldisciplin inom det akademiska 

ämnet omvårdnad. 

Perioperativ omvårdnad 

     Peri är ett prefix som kommer från grekiskan och med 

betydelsen ”runtom”. Den perioperativa omvårdnaden hänvisar alltså till 

tiden närmast patientens operation och syftar till den omvårdnad och 

behandling som ges; pre- [före], intra- [under] och post-[efter] operativt (von 

Post, 1999). Utifrån den perioperativa modellen av Tollerud et al. (1985) kan 

man säga att uppgifter om patienten och planering utifrån dessa sker i den 

preoperativa fasen, genomförandet är det som sker intraoperativt och 

postoperativt utvärderas processen. Den perioperativa dialogen6 (Lindwall 

& Von Post, 2009) beskrivs vara ett idealiskt sätt att arbeta med syfte att 

värna om patientens mänskliga värdighet. Den perioperativa dialogen kan 

också öka patientens trygghet genom att den skapar en kontinuitet där 

samma operationssjuksköterska [eller anestesisjuksköterska] möter 

patienten såväl före som under och efter det kirurgiska ingreppet (a.a.).  

 

6 Den perioperativa dialogen – en modell för kontinuitet inom den perioperativa omvårdnaden – 

anestesi- eller operations- sjuksköterskans pre- intra- och postoperativa samtal med patienten samt de 

praktiska behandlingar och tekniker som patienten utsätts för. 
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     Det är patientens behov som står i fokus och målet är en individualiserad 

och professionell perioperativ omvårdnad. Operationssjuksköterskan stävar 

efter att utföra säker och omtänksam perioperativ omvårdnad för patienten 

(Kelvered et al., 2012). Patienten är sårbar och helt utlämnad till vårdarna 

och deras kunskap vilket innebär att de behöver särskild omtanke och 

individuellt anpassad omvårdnad. I kompetensbeskrivningen för 

operationssjuksköterskor (Riksföreningen för operationssjukvård [RFOP], 

2011) beskrivs bland annat att den perioperativa omvårdnaden ska utgå från 

varje enskild patient och att operationssjuksköterskans ansvar är att skapa 

en relation med patienten.  

     Att inkludera patienten och rikta den perioperativa omvårdnaden mot de 

behov som denne har kan anses vara än mer viktig när patienten förblir 

vaken intraoperativt (Hankela & Kiikkala, 1996). 

 

Intraoperativ omvårdnad 

     Den intraoperativa fasen, som en del av den perioperativa omvårdnaden, 

är det som denna avhandling har sitt fokus på. Den intraoperativa fasen är 

operationssjuksköterskans och patientens gemensamma värld där de delar 

tid och rum (Lindwall & Von Post, 2009). Under den intraoperativa fasen 

befinner sig patienten inne på operationssalen där operationsteamets olika 

professioner7 kan komma att arbeta parallellt med syfte att förbereda 

patienten för operation (Cuming, 2018). 

     Den intraoperativa fasen innebär för patienten att måsta överlämna sig åt 

andra (Lagerström & Bergbom, 2006) och det ligger i operationsteamets 

primära intresse att värna om patientens intraoperativa säkerhet och 

välbefinnande (Murphy, 2018). För operationssjuksköterskan innefattar den 

intraoperativa fasen de omvårdnadsåtgärder som syftar till att skapa 

välbefinnande och kirurgisk säkerhet för patienten genom att värna om en 

god och respektfull relation och hålla ett vakande öga över allt det som sker 

inne på operationssalen (Blomberg, Willassen, von Post, & Lindwall, 2015; 

Kelvered et al., 2012). Patientens oro måste uppmärksammas och bemötas 

 

7 I Sverige vanligen; Operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, undersköterska, anestesiolog, 

operatör. 
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liksom dennes önskan av stöd och individuell och värdig vård (Pulkkinen, 

Junttila, & Lindwall, 2016) Operationssjuksköterskan bevarar patientens 

intraoperativa värdighet genom att bland annat vara uppmärksam på hur 

andra i teamet uppträder inför patienten samt respektera patientens 

integritet genom att inte blotta dennes kropp i onödan (Blomberg et al., 

2015).  

     Den intraoperativa fasen, som kan vara från några minuter till flera 

timmar, avslutas när patienten flyttas från operationsbordet och överlämnas 

till aktuell postoperativ avdelning8 (Lindwall, Von Post, & Bergbom, 2003). 

Operationssjuksköterskan 

     Operationssjuksköterskan har en självklar roll i den intraoperativa 

omvårdnaden.  

En stor del av operationssjuksköterskans professionsrelaterade 

arbetsuppgifter är praktiskt orienterade och innefattar många ”tekniska-

färdigheter”9 kring det praktiska utförandet för att uppnå patientsäkerhet 

gällande de kirurgiska ingreppens karaktär (Bull & FitzGerald, 2006). För 

professionen finns också ”icke-tekniska färdigheter”10 beskrivet så som 

kommunikation och situationsmedvetenhet (Mitchell & Flin, 2008). Den 

avancerade omvårdnaden som operationssjuksköterskan utför är således 

komplex och karaktäriseras av omfattande och specifika kunskaper (RFOP, 

2011). Det finns en föreställning om att operationssjuksköterskans profession 

inte innefattar omvårdnad (Bull & FitzGerald, 2006; Sigurđsson, 2001) och de 

har kallats allt från tekniker och robotar till tränade apor (Mardell, 1998) 

utan någon relation till patienten (Blegeberg et al., 2008). Studier visar dock 

på att operationssjuksköterskan värnar om patientens integritet, 

välbefinnande och säkerhet och att de har patienten i fokus (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2008; McGarvey, Chambers, & Boore, 2000) men att svårigheten 

 

8 Någon form av uppvakningsavdelning, dagvårdsavdelning eller intensivvårdsavdelning. 

9 Eng. technical- skills 

10 Eng: non-technical skills 
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många gånger ligger i att kunna förklara vad operationssjuksköterskans 

omvårdnadsarbete innebär så att andra människor förstår (Sigurđsson, 

2001). Barnard och Sandelowski (2001) resonerar utifrån att teknologi och 

omvårdnad inte ska ses som två motsatser utan att teknik bör ses som en del 

av omvårdnaden.  

     Operationssjuksköterskan ligger steget före och har en överblick över 

arbetet inne på operationssalen för patientens säkerhet och välbefinnande 

(Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008). Operationssjuksköterskan ska också ha 

en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt i den personcentrerade 

omvårdnaden av patienten (RFOP, 2011).  Sättet att utföra sitt arbete och de 

arbetsvanor som finns är formade utifrån kunskap, värderingar, etik och 

moral menar Lindwall och von Post (2008).  

Den kirurgiska patienten 

     Den kirurgiska patienten är en person som av någon anledning befinner 

sig i en situation där anestesi och kirurgisk intervention bedömts som 

nödvändig. Patienters oro inför anestesi och kirurgi har studerats och 

beskrivits i decennier (Mitchell, 2003, 2010). Antingen är behovet av kirurgi 

akut eller så har patienten väntat en tid (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999). När 

en person väntar på operation så kan det vara förknippat med oro inför 

anestesi och kirurgi (Pulkkinen et al., 2016). Det kan vara oro över att känna 

smärta eller över att tappa kontrollen men också innefatta oro över att 

förlora kroppsuppfattningen eller över diagnoser (Marran, 2005). Studier har 

visat att den oro patienten upplever kan variera, beroende på till exempel 

kön, ålder, anestesimetod, typ av kirurgi, erhållen information samt var man 

befinner sig i den perioperativa processen (Caddick, Jawad, Southern, & 

Majumder, 2012; Gardner, Elliott, Gill, Griffin, & Crawford, 2005; Haugen et 

al., 2009; Maheshwari & Ismail, 2015; Mitchell, 2012).  I den främmande miljö 

som operationssalen ofta upplevs som, ska den kirurgiska patienten hantera 

balansen mellan att vilja överlämna sig i vårdarnas händer samtidigt som 

viljan över att behålla kontrollen kan vara påtaglig (Karlsson, Ekebergh, 

Mauléon, & Österberg, 2012a). Den ofta välrepresenterade teknologiska 

utrustningen kan verka skrämmande och rädsla hos patienten för att något i 

säkerheten ska brista under pågående operation har beskrivits (Hankela & 
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Kiikkala, 1996; Leinonen, Leino‐Kilpi, & Jouko, 1996). Patienten är oftast 

medveten om orsaken till varför denne ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp 

men situationen upplevs som en främmande och ny erfarenhet (Karlsson, 

Ekebergh, Larsson Mauléon, & Almerud Österberg, 2012).  

All kirurgi kan framkalla oro, oavsett anestesimetod, men den vakna 

patienten har särskilda förväntningar och behov (Hankela & Kiikkala, 1996). 

Den vakna patientens oro kan förvärras av oljud på salen (Hasfeldt, 

Laerkner, & Birkelund, 2010) eller genom att höra operationspersonalen 

uttala ord som associeras till kirurgin (Caddick et al., 2012). Att distrahera 

patienten genom att låta denne lyssna till musik har beskrivits som ett icke-

farmakologiskt komplement för att reducera denna oro (Bae, Lim, Hur, & 

Lee, 2014; Trängeberg, Stomberg, & Warrén, 2013). Andra aspekter som visat 

sig vara viktiga och minskat oro intraoperativt hos den vakna patienten är 

till exempel dennes känsla av delaktighet, ha någon nära, få kontinuerlig 

information och utrymme att ställa frågor (Bergman, Stenudd, & Engström, 

2012; Haugen et al., 2009).   

Regional och Lokal Anestesi  

Varje dag i Sverige utförs flera tusen olika kirurgiska ingrepp visar 

Socialstyrelsens statistikdatabas (URL 1). Vilken typ av anestesimetod som 

används beror i huvudsak på vilken typ av kirurgi som är planerad 

(Cobbold & Money, 2010) men med den tekniska och farmakologiska 

utvecklingen tillsammans med den utvidgade dagkirurgin kan man se att 

användningen av regional och lokal anestesi ökar (Wiles & Nathanson, 

2010). Det finns flera fördelar med den här typen av anestesi. Förutom att 

den ses vara kostnadseffektiv så beskrivs vinster som kortade 

sjukhusvistelser, mindre postoperativ smärta och snabbare återhämtning 

(Adam et al., 2012; Nordin, Zetterström, Carlsson, & Nilsson, 2007; Nordin, 

Zetterström, Gunnarsson, & Nilsson, 2003). Lokal och regional anestesi är 

reversibel och bedövar den del av kroppen som är aktuell för kirurgi. 

Regional anestesi bedövar större delar av kroppen och tillåter också mer 

omfattande kirurgiska ingrepp. Regional anestesi kan delas in i två metoder; 

den centrala anestesin, som innefattar spinal- och epiduralanestesi 

[ryggbedövning] och perifer nervblockad (Campbell, 2018). En central 
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anestesi bedövar från midjan och nedåt medan en nervblockad bedövar till 

exempel en arm eller ett underben. Regional anestesi utförs vanligtvis av en 

anestesiolog medan lokal anestesi, som bedövar ett betydligt mindre och 

mer specifikt område relevant till det kirurgiska ingreppet, vanligtvis 

administreras av operatören11 (a.a.).  

Sedering av patienter som får regional eller lokal anestesi ges i syfte att 

göra det bekvämt för den enskilde patienten (Wu, Naqibuddin, & Fleisher, 

2001). Sedativa [lugnande och ångestdämpande] läkemedel administreras 

efter behov (Marran, 2005) och sträcker sig från minimal sedering, där verbal 

kontakt fortfarande är möjlig, till generell anestesi [sövning] där patienten 

försätts i ett reversibelt medvetslöst tillstånd (Campbell, 2018). Att sedera 

patienten för djupt vid samtidig användning av regional eller lokal anestesi 

beskrivs vara kontroversiellt då det anses kunna dölja patientens uttryck och 

respons på eventuell smärta (Bernards, Hadzic, Suresh, & Neal, 2008).   

Operationssalen 

Sjukvårdsmiljön på en operationsavdelning är högteknologisk och 

arbetsintensiv (Liu & Tan, 2000). Operationsavdelningen med dess 

operationssalar är, ur ett aseptiskt syfte, ett isolerat område skild från övriga 

sjukhusaktiviteter (Tammelin & Hambraeus, 2006). På en 

operationsavdelning gäller utöver basala hygienrutiner, generellt skärpta 

aseptiska principer medan det inne på operationssalen råder strikt aseptik, 

allt för att förebygga postoperativa infektioner (a.a.). 

Operationssalen som en av de mest komplexa arbetsplatserna inom 

hälso- och sjukvård tillsammans med den kirurgitekniska utvecklingen och 

den utökande användningen av teknik ökar kraven på 

operationspersonalens kompetens (Christian et al., 2006). På operationssalen 

kan den medicintekniska utrustningen alltså vara väl representerad och 

operationsbordet, där patienten positioneras, är smalt och ofta placerat 

centralt inne på salen. Det är flexibelt att anpassas gällande höjd och vidare 

också justeras utifrån patientens förutsättningar samt det kirurgiska 

ingreppets karaktär (Fawcett, 2018). Den vakna patientens oro att ramla av 

 

11 Operatören är den läkare som ansvarar för- och praktiskt utför det kirurgiska ingreppet. 
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operationsbordet finns beskrivet (Hankela & Kiikkala, 1996). På 

operationssalen kan det förkomma problem med höga ljudnivåer (Katz, 

2014). Ljuden kan ofta vara förknippade med den medicintekniska 

apparaturen och de kirurgiska instrument som används under ingreppet 

(Haugen et al., 2009; Mauleon, Palo-Bengtsson, & Ekman, 2007). Den vakna 

patienten upplever inte alltid dessa ljud som positiva (Haugen et al., 2009; 

Liu & Tan, 2000).   

Tidigare studier 

I en litteraturöversikt från 1999 fann Leinonen och Leino-Kilpi att inom 

den perioperativa omvårdnadsforskningen så var den intraoperativa fasen 

den minst undersökta under tidsperioden 1966 till 1997. Endast några få av 

studierna som ingick i översikten berörde kvalitativa aspekter ur patientens 

perspektiv och anledningen till det tros vara att man ansåg att patienter på 

grund av sjukdom, oro, bristande kunskap och premedicinering inte var 

lämpade att medverka i dessa studier (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999). 

Patientens situation i samband med ett kirurgiskt ingrepp har dock kommit 

att uppmärksammas allt mer sedan dess och av dessa berör några den vakna 

patientens intraoperativa upplevelse.  

Studier rörande patienters upplevelser i samband med att vara vaken 

under den intraoperativa fasen tycks tidigare baserats till stor del på 

upplevelserna under specifika ingrepp som ortopediska (Bergman et al., 

2012), ögon (Rufai, Mitchell, Farmer & Lash, 2015), neuro (Milian, Tatagiba, 

& Feigl, 2014) till exempel. Att vara vaken under den intraoperativa fasen 

kan innebära känslor av oro liksom känslan av att vara i trygga händer. 

Operationsteamets sätt att agera sinsemellan och de sätt de bemöter den 

vakna patienten beskrivs vara av betydelse där en professionell men 

avslappnad stämning tenderar att ha lugnande effekt. Patienter önskar ha 

kontroll och få kontinuerlig information och uppskattar att någon finns i 

deras närhet. Att vara vaken kan vara förenat med viss smärta och obehag. 

En modell som beskriver det ”genuina vårdandet” av den vakna 

patienten har presenterats och beskriver att patientens behov kan mötas upp 

genom närhet och uppmärksamhet och skapa motsatsen till att känna 
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sårbarhet, utanförskap och utsatthet intraoperativt (Karlsson, Ekebergh, 

Mauléon, & Österberg, 2013).  

Tidigare studier har fokuserat mer på mötet och interaktionen mellan 

anestesisjuksköterskan och den vakna patienten (Karlsson, Ekebergh, 

Larsson Mauléon, & Almerud Österberg, 2013a; Pulkkinen et al., 2016) 

medan operationssjuksköterskans intraoperativa omvårdnadsroll när 

patienten är vaken verkar vara mindre undersökt.  

Operationssjuksköterskans intraoperativa omvårdnadshandlingar liksom 

reflektioner över vad som de anser vara viktigt och rätt att göra utifrån den 

vakna patientens behov finns således inte beskrivet i någon större 

utsträckning. Det som vidare saknas till viss del från tidigare forskning är en 

beskrivning som baserats på upplevelsen ”att vara vaken” mer oberoende av 

vilket ingrepp som patienten genomgått. 

Motiv till studien 

Centralt för denna studie var att bidra med kunskap gällande den 

intraoperativa omvårdnaden av den vakna patienten.  Metoder utvecklas 

och förbättras vilket har lett till att allt fler och mer komplexa kirurgiska 

ingrepp kan utföras i lokal eller regional anestesi. Det är angeläget att den 

kvalitativa omvårdnadsforskningen som berör denna specifika situation 

också följer med i den utvecklingen.  

Studiens bidrag till övrig forskning är att synliggöra 

operationssjuksköterskans intraoperativa omvårdnad när patienten är vaken 

samt bidra till ökad förståelse för den vakna patientens situation, sett ur ett 

något bredare perspektiv. I dagens effektiviserande sjukvård där behoven 

och resurserna inte alltid harmonierar är det angeläget att undersöka hur 

den intraoperativa omvårdnaden kring den vakna patienten upplevs. 

Omvårdnaden bör bygga på den vakna patientens upplevelser men också 

belysa viktiga aspekter utifrån till exempel, och som i den här studien, 

operationssjuksköterskans synvinkel. Patientens behov av att bli sedd är 

uttalat liksom operationssjuksköterskans vilja att bemöta dennes behov men 

risken är att patienten objektifieras för operationssjuksköterskorna i den 

snabbt utvecklande högteknologiska miljö. Denna risk kan också öka med 

de allt större kraven på effektivitet och produktivitet. Samtidigt rapporteras 
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kontinuerligt om minskade personalresurser och brist på specialistutbildade 

operationssjuksköterskor.  

Med ökad kunskap gällande den intraoperativa situationen kan en ökad 

förståelse uppnås för hur man kan prioritera och fördela resurserna för att 

hålla vårdkvalitén hög och de vakna patienternas och 

operationssjuksköterskornas intraoperativa upplevelser goda. Studien kan 

också bidra till utvecklandet av riktlinjer av betydelse för den intraoperativa 

omvårdnaden av den vakna patienten. 

Förförståelse  

Förförståelsen syftar till den kunskap och kännedom som finns hos 

forskaren redan innan en studie påbörjas. Det innefattar inte bara tidigare 

inlärd akademisk kunskap utan också om värderingar och erfarenheter som 

livet självt för med sig (Priebe & Landström, 2012). Samtidigt som man ska 

vara medveten om, och tygla sin förförståelse kan en bred teoretisk kunskap 

vara av värde för att lyfta empiriskt material till en mer abstrakt nivå (Guvå 

& Hylander, 2003).  

Erfarenheten efter många år som verksam operationssjuksköterska har 

bidragit till intresset att synliggöra professionens roll och patientens 

situation. Som operationssjuksköterska arbetar man i ett operationsteam 

vilket inte alltid betyder ett intraoperativt samarbete med andra 

operationssjuksköterskor. Tvärtom, min erfarenhet är att 

operationssjuksköterskan väldigt sällan arbetar tillsammans med en annan 

operationssjuksköterska inne på operationssalen och att samarbete och 

kunskapsutbytet till stor del sker utanför den intraoperativa kontexten. Det 

innebär, att min kunskap om, och förståelsen för, hur andra med samma 

profession faktiskt arbetar och förhåller sig intraoperativt var bristfällig. 

Däremot har min erfarenhet präglat förförståelsen i hur jag själv uppfattar 

operationssjuksköterskans yrkesroll gentemot teamet och patienten. 

Förförståelsen har varit en tillgång för att på ett professionellt sätt kunna 

förstå det som uttryckts och berättats under intervjuerna och bidragit till 

adekvata följdfrågor och en förståelse för vad som varit viktigt att 

vidareutveckla utifrån syftet. Operationsmiljön, som en komplex och avskild 
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miljö, är olik många andra miljöer inom hälso-och sjukvården och god 

kännedom om detta har varit en tillgång mer än ett hinder. 

Vetenskaplig utgångspunkt 

Ontologiska [hur man ser på verkligheten] och epistemologiska [hur man 

ser på kunskap] ståndpunkter har betydelse i all forskning (Guba & Lincoln, 

1994). Den här avhandlingen har inspirerats av symbolisk interaktionism 

och pragmatism.  

     Den symboliska interaktionismen bygger på; a) att människan behandlar 

saker och ting utifrån den betydelse och mening som de har för dem b) att 

dessa saker och ting får sin mening genom det sociala samspelet, c) att 

meningen som saker och ting har kan förändras genom de 

tolkningsprocesser som sker i mötet mellan individer och ting. Kärnan i den 

symboliska interaktionismen ligger i tanken att vi människor samspelar 

[interagerar] med hjälp av gester, minspel och andra symboler vi lärt oss 

lägga mening i. Människan tar form som en person i samspelet med andra 

där var och en utformar sitt sätt att vara, tänka och känna. Människan 

förenar sig med sociala miljöer och genom att tolka ”symboler” kan det 

förstås (Blumer, 1986). Grundad teori, som vald metod i studie I, utgår från 

ett aktörsperspektiv och beskrivs vara grundad i symbolisk interaktionism 

(Hallberg, 2006). 

Pragmatismen kan ses vara empirisk och praktisk (Patton, 2015). Inom 

pragmatismen ses inte världen som en enda absolut helhet utan ”sanning” 

är det som fungerar för tillfället (Creswell, 2007). Pragmatismen menar också 

att människan skaffar kunskap som deltagare och inte som åskådare (Guvå 

& Hylander, 2003). Verkligheten kan studeras på flera sätt, både induktivt 

och deduktivt, med frågeställningar om vad som är användbart, praktiskt 

och ”fungerar” (Creswell, 2007) vilket också var avsett för den här 

avhandlingens inriktning. 
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Etik  

Intervjustudier innebär att de intervjuade personerna på ett eller annat 

sätt påverkas och forskaren har ett moraliskt ansvar gentemot informanter 

och deltagare. Forskaren ska värdera syftet med studien och dess värde samt 

följa etiska principer vilket skett för den här studien. 

Att utföra intervjustudier är ett moraliskt företag där moraliska 

dilemman kan uppstå (Kvale & Brinkmann, 2014). När människor ingår i 

studier måste det ombesörjas att deras rättigheter tas hänsyn till (Polit, 2012) 

vilket omfattar allt från tillstånd, planering och utförande till analys och 

rapportering (Kvale & Brinkmann, 2014). Viktiga etiska överväganden före 

och under delstudiernas genomförande har diskuterats kontinuerligt och 

följt riktlinjerna utifrån Helsingfors deklarationen (URL 2). 

 Innan studien påbörjades söktes och godkändes etiskt prövningstillstånd 

från regional etikkommitté [Dnr 2016-159-31M]. Därefter, och i samband 

med att information om delstudierna gavs, söktes också tillstånd från 

samtliga klinikchefer där studien planerades att genomföras. När samtliga 

tillstånd var godkända påbörjades rekryteringsarbete av deltagare och 

informanter. 

Bevarande av integritet och ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt 

genomsyrade samtliga intervjusituationer. All information gavs skriftligt 

och muntligt med utrymme för frågor och svar såväl före som under eller 

efter intervjuerna. Informationen som gavs till intervjupersonerna i de båda 

delstudierna berörde studiens syfte, procedur, frivilligheten och rätten att 

närsomhelst avbryta sin medverkan utan att orsak behöver ges. Vidare 

informerades om vilka som hade tillgång till intervjumaterial och hur detta 

skulle förvaras och användas. Informationen innefattade också aspekter 

rörande bland annat inspelning, utskrift av intervjuerna samt slutlig 

rapportering där tydligheten låg på strikt konfidentiell hantering och 

behandling. Informationen till studie II omfattade förtydligande av studiens 

neutralitet och fristående från sjukhus, där vård och behandling inte skulle 

påverkas av ett eventuellt deltagande. För informanterna i studie II 

informerades det också om möjligheten till en behjälplig kontakt i händelse 

av att intervjun väckt frågor och känslor. Samtliga intervjupersoner i de 

båda delstudierna lämnade skriftligt samtycke innan intervjustart. 
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Övergripande syfte och delsyften 

 

Det övergripande syftet i avhandlingen var att beskriva den 

intraoperativa omvårdnaden av den vakna patienten.  

Delstudiernas syften var [i original]; 

 

 

Studie I; The aim of this study was to obtain a deeper understanding of 

operating theatre nurses main concerns when caring for conscious patients 

during the intraoperative phase. 

 

 

Studie II; This study sought to describe the patients´ experiences of 

surgery in local or regional anaesthesia with a focus on being conscious 

during the intraoperative phase.
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Metod 

Metodval  

Utifrån det övergripande syftet valdes kvalitativa metoder för de båda 

delstudierna [tabell 1]. Val av metod utgår också först och främst från vad 

studiens forskningsfråga syftar att undersöka (Creswell, 2007; Patton, 2015). 

Vanliga syften inom kvalitativ forskning är att identifiera, beskriva, 

upptäcka eller förklara ett fenomen och är ett sätt att undersöka och finna 

vad människor gör, tänker och känner (Patton, 2015; Polit, 2012) och ger en 

möjlighet att på ett djupare plan förstå andra människors upplevelser och 

erfarenheter (Patton, 2015). Den kvalitativa forskaren samlar själv in data 

genom till exempel intervjuer (Creswell, 2007) och insamlat data är narrativt 

och subjektivt (Polit, 2012).  

En utmaning inom kvalitativ forskning är att i analysen ge mening till en 

stor mängd data och det finns riktlinjer och förslag på utförandet men inga 

konkreta formler (Patton, 2015). Inom kvalitativ forskning sägs att 

datainsamling och analys sker samtidigt då sökandet efter viktiga teman 

egentligen börjar då datainsamlingen startat (Polit, 2012). Insamlat data kan 

analyseras både induktivt och deduktivt (Creswell, 2007) med syftet att 

utifrån forskningsfrågan få fram essensen genom att identifiera 

betydelsefulla mönster i data (Patton, 2015). Induktiv analys kan sägas 

upptäcka mönster, teman och kategorier utifrån data – det framträder ur 

data- till skillnad från deduktiv analys där data analyseras utifrån ett mer 

förbestämt och existerande ramverk (a.a.). All kvalitativ forskning är unik 

och består av en rad individuellt tolkat datamaterial som synliggör 

verkligheten (Creswell, 2007). Metoden kan ge rik och detaljerad 

information gällande ett färre antal personer eller händelser, vilket ökar den 

djupa förståelsen för forskningsfrågan. Fynden kan dock inte sägas vara 

generaliserbara (Patton, 2015).  I kvalitativ metod är forskaren 

nyckelinstrumentet (Creswell, 2007) och dess trovärdighet beror bland annat 

på forskarens kompetens och förmågor inom kvalitativ forskning (Patton, 

2015). 
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Intervjuer  

Data för de båda delstudierna har erhållits utifrån fokusgruppintervjuer och 

individuella intervjuer. 

Intervjuer kan utföras i syftet att erhålla empirisk kunskap om 

intervjupersoners erfarenheter och upplevelser av ett ämne eller en situation 

vilket är vanlig inom kvalitativ forskning. I kvalitativa forskningsintervjuer 

är intervjuaren sitt eget verktyg och för att förnimma innebörden av ett svar 

krävs bland annat kunskap om forskningsämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det är viktigt att platsen för intervjuer känns bekväma, är ostörda, möjliggör 

inspelning och de ska vara lätta att hitta till (Polit, 2012). Tillräckligt med tid 

ska också vara avsatt för intervjudeltagarna att medverka, vilket beskrivs 

som en viktig aspekt i planeringen av kvalitativa intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Utifrån delstudiernas syften och metoder valdes 

fokusgruppintervjuer, individuella intervjuer [I] och semistrukturerade 

individuella intervjuer [II] för datainsamling. 

En fokusgrupp är en grupp deltagare som ändamålsenligt valts ut med 

kriterierna att de till exempel, kan ha något att berätta om det givna ämnet 

(Thomas, MacMillan, McColl, Hale, & Bond, 1995). Fokusgruppintervjuer 

lämpar sig vid explorativa studier på ett nytt område då de kan leda till 

målande och känslomässiga beskrivningar och bidrar då till rik och 

detaljerad data ur varierande perspektiv (Krueger, 2000; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Thomas et al., 1995). Fokusgruppintervjuer är 

kostnadseffektiva och genererar information från flera deltagare på kort tid 

och fungerar bra när de utförs så att deltagarna känner sig respekterade och 

fria att uttrycka sina åsikter (Krueger, 2014). För en fokusgruppintervju 

beskrivs att ett lämpligt antal deltagare kan vara 5 till 8 personer (a.a.). 

I en semistrukturerad intervju kan intervjuaren ställa följdfrågor vilket 

ger informanten möjlighet att vidareutveckla sina svar (Patton, 2015). Frågor 

och/eller områden av intresse finns noterat på förhand i en så kallad 

intervjuguide. Intervjuguiden fungerar som ett hjälpmedel för intervjuaren 

men behöver under en semistrukturerad intervju inte följa en specifik 

ordning (Polit, 2012). 

 

 

 



 

17 

 

 

 

Tabell 1.   Översikt över delstudier i licentiatavhandlingen 

 

 

 

Delstudie  Deltagare/Informanter  Datainsamling /År  Design 

I. Att få mer 

kunskap om 

operations-

sjuksköterskornas 

huvudangelägenhet 

i vårdandet när 

patienten är vaken 

under den 

intraoperativa fasen 

23 operations-

sjuksköterskor från 

fem olika sjukhus och 

avdelningar deltog. 

4 Fokusgruppintervjuer 

och 8 individuella 

intervjuer  

september 2016 till mars 

2017 

Grundad Teori 

II. Att beskriva 

patienters 

upplevelse av 

kirurgi under lokal 

eller regional 

anestesi med fokus 

på att vara vaken 

under den 

intraoperativa 

fasen. 

13 informanter med 

erfarenhet av att vara 

vaken, olika typer av 

kirurgiska ingrepp vid 

två olika sjukhus. 

 Individuella semi-

strukturerade intervjuer 

september 2017 till 

januari 2018 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 
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Studie I 

     För den här studien valdes Grundad Teori12 [GT] som en passande metod 

för att undersöka operationssjuksköterskornas huvudangelägenhet på 

operationssalen när patienten är vaken under det kirurgiska ingreppet. GT 

är en metod vars syfte är att upptäcka ett problem och sen generera en 

förklarande teori, grundad i data, om hur problemet bearbetas (Patton, 

2015). Den används med fördel när området som ska undersökas är relativt 

outforskat (Birks & Mills, 2015) och ses som en induktiv och tolkande metod 

för att beskriva sociala beteenden och sociala processer (Glaser, 1978). GT 

beskrivs också vara deduktiv på så sätt att de framväxande antagandena 

prövas mot empirin (Guvå & Hylander, 2003). 

Urval och Deltagare och Procedur   

     I linje med GT valdes en teoretisk urvalsmetod för studien vilket innebar 

att urvalet till en början var ganska öppet, med syftet att relativt snabbt ta 

reda på deltagarnas huvudsakliga angelägenhet. Med huvudangelägenheten 

i sikte gjordes sedan succesivt ett mer selektivt urval för att få teorin att växa 

fram – därav namnet ”teoretiskt urval” (Glaser, 1967). Antalet deltagare 

bestämdes inte i förväg utan avgjordes när ny data inte längre tillförde 

resultatet något nytt13 (Guvå & Hylander, 2003; Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att öka möjligheten till variation beträffande erfarenheter, ålder och kön 

(Guvå & Hylander, 2003) blev operationssjuksköterskor från fem sjukhus i 

Sverige inbjudna att delta i studien. De fem sjukhusen låg geografiskt 

åtskilda. Inbjudan skedde muntligt och skriftligt14 till avdelningscheferna 

som sedan vidarebefordrade förfrågan till operationssjuksköterskor på 

respektive operationsavdelning.  Deltagarna i studien kom slutligen att 

bestå av 23 operationssjuksköterskor [22 kvinnor] med 1-44 års erfarenhet av 

yrket [tabell 2]. Inklusionskriterie för deltagandet var minst ett års 

 

12 Eng: Grounded Theory 

13 Inom GT – teoretisk mättnad. 

14 För mer information se avsnitt ”etik” 
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yrkeserfarenhet som operationssjuksköterska och inneha vana av 

intraoperativ omvårdnad när patienten är vaken. 

 

Tabell 2. Överblick deltagare och intervjuer. 

No. Intervjuare Intervju   Sjukhus  Antal 

deltagare/ 

antal år i yrket 

Intervjuns 

längd i 

minut 

1 K.B, M.H Fokusgrupp  Sjukhus 1 4  / 8-40 år 81 

2 K.B, M.H Fokusgrupp Sjukhus  2 4  / 2–21 år 65 

3 K.B Fokusgrupp Sjukhus 3 4  / 3–30 år 53 

4 K.B Fokusgrupp Sjukhus 3 3  / 1–11 år  55 

5 K.B, M.H Individuell  Sjukhus 2 1  / 6 år 65 

6 K.B Individuell  Sjukhus 2 1  / 34 år 70 

7 K.B Individuell  Sjukhus 2 1  / 44 år 42 

8 K.B Individuell  Sjukhus 2 1  / 32 år 74 

9 K.B Individuell  Sjukhus 3 1  / 40 år 70 

10 K.B Individuell  Sjukhus 4 1  / 23 år 63 

11 K.B Individuell  Sjukhus 4 1  / 32 år 60 

12 K.B Individuell  Sjukhus 5 1  / 35 år 62 

 

Den intraoperativa kontexten 

      Sjukhusen som kom att ingå i studien var av mindre [n.2] och medelstor 

[n.2] storlek samt ett universitetssjukhus. Operationsavdelningarna på 

sjukhusen varierade i storlek men också gällande vilka kirurgiska 

inriktningar de hade.                                                                                                                                       

Deltagarna arbetade i operationsteam. Operationsteamet, utöver 

operationssjuksköterskan, beskrevs vanligen bestå av en 

anestesisjuksköterska, en salspass , en operatör och en anestesiolog. Det 
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fanns vissa variationer mellan sjukhusen, gällande logistiken kring 

patienten. På tre av sjukhusen beskrevs att det oftast var 

anestesisjuksköterskan som hämtade och följde patienten till och från 

operationssalen. På de två andra sjukhusen var det vanligare att 

operationssjuksköterskan eller salspassen följde patienten till och från 

operationssalen. På dessa två sistnämnda sjukhus utfördes kirurgi som regel 

enbart i lokal anestesi varvid det inte ansågs nödvändigt att en 

anestesisjuksköterska och/eller anestesiolog skulle närvara intraoperativt. 

  Vanligt för samtliga sjukhus var att anestesiologens intraoperativa 

närvaro baserades på behov och resurser, vilket i praktiken avgjordes av 

bland annat planerad anestesimetod och patientens medicinska status. Vid 

samtliga sjukhus fanns det alltid en operationssjuksköterska, en salpass15 och 

en operatör representerade under den intraoperativa fasen. Möjlighet till 

perioperativ dialog var begränsad på samtliga sjukhus och ingen informant 

beskrev att det var en arbetsmodell som de i praktiken arbetade utifrån. 

Datainsamling  

Fyra fokusgruppintervjuer samt åtta individuella intervjuer utgjorde 

datainsamlingen för studien. Intervjuerna utfördes mellan september 2016 – 

mars 2017, på platser, ostörda och diskreta, valda av deltagarna själva. Dessa 

plaster var ofta belägna på sjukhusen i nära eller direkt anslutning till 

arbetsplatsen. Fem individuella intervjuer ägde rum på universitetet utifrån 

dessa deltagares önskemål. Tillräckligt med tid ansågs finnas avsatt för 

intervjudeltagarna att medverka. Intervjuerna i studien pågick mellan 42 - 81 

minuter [tabell 2]. Vid en fokusgruppintervju deltog endast tre 

operationssjuksköterskor på grund av sjukdom och med 

operationsverksamhetens behov av arbetsresurser kunde detta inte justeras. 

Aktuell intervjusituation bedömdes ändå bidra till rik och detaljerad data 

och ansågs inte ha påverkat studiens resultat på något avgörande vis. 

För den här studien, och i enlighet med GT (Glaser, 1967) bidrog 

fokusgruppintervjuerna till ökad förståelse och vidare till allt mer konkreta 

 

15 Den person [vanligen en undersköterska] som var operationssjuksköterskan behjälplig med material 

och dokumentation. 
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tankar kring vad huvudangelägenheten hos deltagarna kunde tänkas vara. 

Därefter utfördes individuella intervjuer till dess att teoretisk mättnad 

ansågs vara uppnått. 

Samtliga intervjuer började med en enda öppen fråga ”var snäll och 

berätta hur det är att arbeta som operationssjuksköterska på salen när 

patienten är vaken under det kirurgiska ingreppet?”. Detta för att få 

spontana beskrivningar av det som deltagarna betraktade som de mest 

viktiga aspekterna inom forskningsområdet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Följdfrågor16 ställdes kontinuerligt under intervjuerna men aldrig, även när 

mer specifika frågor kunde ställas i enighet med GT, ställdes direkta 

problemfrågor som riskerade att föra in personliga aspekter (Glaser, 1992).   

Det teoretiska urvalet omfattade alltså inte bara urvalet av deltagare utan 

berörde också datainsamlingen på så sätt att de frågor som kom att behöva 

ställas för att mätta de framväxande kategorierna justerades allt eftersom. 

Intervjuerna var lättsamma och i positiv anda och ämnet sas engagera 

mer än deltagarna hade föreställt sig. Många intervjuer tenderade att handla 

om den kirurgiska patienten generellt vilket intervjuaren försökte styra17 så 

att fokus låg på aspekter av betydelse för när patienten var vaken. 

Moderatorns och intervjuarens uppgift var att introducera ämnet och sörja 

för ett meningsutbyte och att alla kom till tals. Atmosfären hölls tillåtande 

för att deltagarna skulle kunna uttrycka olika personliga åsikter och 

uppfattningar gällande forskningsfrågan (Kvale & Brinkmann, 2014). I slutet 

av varje intervjusituation sammanfattade intervjuaren informationen med 

frågan om någon deltagare önskade tillägga något eller om frågor fanns, 

vilket också beskrivs som ett sätt att avsluta en kvalitativ intervju (a.a.). 

Memos skrevs direkt efter varje intervju för att fånga upp idéer och 

tankar och var ett inslag som användes parallellt genom hela analysen vilket 

inom GT är ett viktigt inslag (Glaser, 1967). Memos, en röd tråd som 

slutligen band ihop materialet, hjälpte till att behålla idéer utan att föregå 

 

16 Till exempel; kan du beskriva det ytterligare? kan du berätta mera om det? 

17 Genom att ställa frågor som; ”hur tänker du/ni att detta berör den vakna patienten”?, ”om patienten 

är vaken när detta inträffar, hur påverkar det tänker du/ni”? ”Hur gör du/ni då om patienten är 

vaken”? 
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händelser (Guvå & Hylander, 2003). Memos bidrog till utvecklandet av 

teorin (Glaser, 1978) och utgjordes av såväl enstaka meningar som av ett mer 

omfattande utkast men innehöll ingen detaljerade beskrivningar (Guvå & 

Hylander, 2003).   

Data analys 

Datainsamling och analys skedde parallellt i enlighet med GT (Hallberg, 

2006). Samtliga intervjuer spelades in och skrevs ut ordagrant i direkt eller 

nära anslutning till vardera intervjun. Analysprocessen startade efter första 

fokusgruppintervjun och därefter skedde konstanta jämförelser mellan 

tidigare intervjuer och nya. Under analysen identifierades de incidenser18 

som specifikt berörde den intraoperativa omvårdnaden av den vakna 

patienten.   

 

Öppen kodning 

Analysen började med öppen kodning. I denna fas lästes transkriberat 

data upprepade gånger med syftet att finna mönster. Kodningen skedde 

genom att gå igenom datamaterialet ord för ord, stycke för stycke (Hallberg, 

2006) och ställa frågor som: ”vad finns att upptäcka?” ”Vad säger materialet 

om det som avses att studeras?” ”Vad är det egentligen som pågår i data och 

vad är huvudangelägenheten?”(Guvå & Hylander, 2003). På funna 

incidenser sattes sedan textnära etiketter i form av aktiva verb (Glaser & 

Holton, 2007). Data, som brutits ned till etiketterade incidenser, jämfördes 

för att finna likheter och olikheter (Glaser, 1992).  De etiketter som sedan 

upprepade sig kallades koder19.   

 

Kategoribildning 

En kategori är vanligen en benämning med en högre abstraktionsgrad än 

kodningen (Glaser, 1992). Materialet som jämfördes konstant sorterades likt 

ett ”pusselläggande” arbete där mönster letades och frågor som: ”vilka 

 

18 Sociala- händelser, skeenden och handlingar. 

19  Så kallade in-vivo - begrepp som är direkt hämtade ur data (Guvå & Hylander, 2003) 
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koder hör ihop?”  ”Vilka hör inte ihop?” ställdes. De koder som hörde ihop 

grupperades och samlades i benämnda kategorier (Guvå & Hylander, 2003). 

Arbetet med kategoriseringen var tidskrävande och analyseringen 

upprepades för att få kategorierna att växa fram via kodningen. 

Subkategorier eller kluster (a.a.) tillhörande kategorierna framkom även de 

genom kodningen. Fyndet av ett begrepp som förklarade det mesta av ”det 

som händer” blev kärnkategorin och den selektiva kodningen började. 

  

Selektiv kodning 

Inom GT söker man utifrån empirin skapa en teori gällande 

problemlösningen kring en huvudangelägenhet samt en kärnkategori. 

Kärnkategorin är som en förklaringsvariabel till det mesta som sker. När 

den öppna delen i analysprocessen identifierade en kärnkategori påbörjades 

den selektiva kodningen.  

Den selektiva kodningen innebar att all fortsatt datainsamling och 

kodning skedde med fokus inriktat på kärnkategorin och enbart den vilket 

också innebar att kategorier som inte relaterade till denna avgränsades 

(Glaser, 1992). När ny information inte längre tillförde något som kunde ses i 

kärnvariabel eller förklaras i teorin ansågs det finnas en teoretisk saturation. 

 

Teoretisk kodning 

Den teoretiska kodningen var det som till sist band samman de andra 

kodbegreppen och som formulerade en hypotetisk relation mellan dem. Den 

teoretiska modellen hämtades inte från befintliga teorier utan istället söktes 

teoretiska koder eller kodfamiljer. Dessa kan vara många men exempel på 

dessa är; samband, processer eller orsak och verkan. Att leta efter dessa var 

en väg att gå i den teoretiska kodningen (Glaser, 1967).   

 

 

Studie II 

För studie II valdes en kvalitativ ansats där data samlades in med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer. Data analyserades därefter med kvalitativ 

innehållsanalys. En innehållsanalys kan göras med olika abstraktionsnivåer 
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men det handlar alltid om någon form av tolkning av texten, bara 

varierande i djup (Graneheim & Lundman, 2004) 

Urval och informanter 

Ett bekvämlighetsurval med anledning av det geografiska läget användes 

för rekrytering av informanter till studien. Antalet informanter som 

planerades att ingå i studien fastställdes inte till en början vilket Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver som att behovet av antalet intervjuer bestäms 

av ”när man fått veta det man vill veta” och beror alltså på undersökningens 

syfte.  

Deltagarna i studien skulle vara vuxna [≥18 år], ha erfarenhet av 

planerad kirurgi utförd i lokal eller regional anestesi samt adekvat kunna 

uttrycka sina erfarenheter på svenska. De exklusionskriterier som fanns för 

studien var kvinnor som genomgått sectio-kirurgi20. Anledningen var att 

under ett sectio är den intraoperativa kontexten21 något förändrad och 

anledningen till ingreppet kan tänkas vara förenat med andra känslor än de 

som rör själva ingreppet. Dessutom kan sectio ses som en form av 

förlossning förknippat med barnmorskans profession. Personer vars 

kirurgiska ingrepp utförts med avsikt att diagnostisera en eventuell 

cancerdiagnos exkluderades också. Detta med anledning att den 

intraoperativa situationen skulle kunna vara förknippad med särskilda 

känslor och omständigheter och etiskt skulle det behövts en annan 

beredskap för att kunna bemöta dessa informanter. 

I studien ingick 13 personer, 10 kvinnor och 3 män, i åldrarna 49 – 75 år. 

De kirurgiska ingreppens karaktär för den här studien varierade i 

specialitet22 och i omfattning vilket medförde att fem informanter hade 

erhållit regionalanestesi och de övriga lokalanestesi. Informanternas tidigare 

erfarenheter av anestesi och kirurgi varierade där tre inte hade någon 

 

20 Svenska: kjejsarsnitt 

21 Här finns bland annat som regel en anhörig nära under ingreppet samt barnmorskan med sin 

kompetens och profession 

22 Ortopedi, gynekologi, kärlkirurgi och öra/näsa/hals 
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tidigare erfarenhet av kirurgi till en informant som hade opererats fem 

gånger. 

Procedur 

Informanterna rekryterades från två sjukhus i Sverige, geografiskt 

åtskilda. All information var muntlig och skriftlig23. Först togs kontakt med 

sjuksköterskor med ledande positioner på kirurgiska avdelningar 

[dagoperationsavdelning, preoperativ inskrivningsenhet]. Dessa personer 

ordnade informationsmöten där forskaren presenterade studien och dess 

syfte för övriga sjuksköterskorna på respektive avdelning. Dessa 

sjuksköterskor var sedan de som kom att först informera de patienter som 

uppfyllde kriterierna för deltagande, med förfrågan om intresse att delta i 

studien. De patienter som var intresserade att delta i studien godkände att 

bli kontaktade efter kirurgin. De angav själva på vilket sätt de önskade att 

denna kontakt togs24.  

Vid den fösta personliga kontakten som togs ställdes följande frågor 

initialt; ”är du fortfarande intresserad av att delta i den här 

studien?” ”kommer du ihåg något från ingreppet då du var vaken?”. I detta 

skede var det sex personer som avböjde vidare intresse av att delta i studien 

och två personer hade kommit att opereras under generell anestesi. En av 

informanterna som kom att ingå i studien hade fått vetskap om studien på 

annan väg och tog själv kontakt med forskargruppen med anledning av 

intresset att delta. Ytterligare information om studiens syfte och deltagandet 

gavs de personer som kvarstod och tid och plats för intervjuerna bestämdes 

gemensamt. 

Datainsamling 

Data samlades in mellan september 2017 – januari 2018 genom 

individuella semi-strukturerade intervjuer som spelades in och skrevs ut 

ordagrant. Alla intervjuer i den här studien började med en öppen 

 

23 För mer information se avsnittet ”Etik” 

24 Via sms, telefonsamtal eller mail 
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fråga; ”kan du berätta hur det var att genomgå ett kirurgiskt ingrepp och 

vara vaken under tiden?”. Följdfrågor som ställdes kontinuerligt för att fylla 

intervjuguidens alla områden av intresse.                                                                      

Intervjuerna ägde rum på platser som informanterna valde, utifrån några 

förslag som ansågs vara lämpliga, och det var på informantens arbetsplats, i 

informantens hem eller i lokal i anslutning till intervjuarens arbetsplats 

[universitet]. Inför varje avslut summerades intervjun och de viktigaste 

inslagen med frågan om detta kändes korrekt vilket också gav informanten 

möjlighet att komplettera eller utveckla ett eller flera inslag. Intervjuerna 

varade mellan 37 – 80 minuter och transkriberades sedan i dess närtid av 

intervjuaren. 

Intervjuerna var till stor del förberedda av informanterna och några hade 

på eget initiativ skrivit minnesanteckningar från den aktuella 

operationsdagen med anledning av sitt deltagande i studien. Detta 

medförde att intervjuerna kändes välkomnande och viktiga, sakliga, 

detaljerade och innehållsrika på flera sätt. Många informanter uttryckte sin 

förvåning över att de hade så mycket att berätta men att det kändes skönt 

efteråt att ha reflekterat och funderat över vad de hade varit med om. Att 

återge händelser kan väcka funderingar, frågor eller framkalla känslor som 

behöver bemötas och därför fanns en lämpad kontakt, för detta ändamål, på 

förhand upprättad av forskargruppen. Dock uttalade, eller på annat sätt 

visade, ingen av informanterna att de önskade eller var i behov av vidare 

stöttning. 

Data analys 

För delstudien användes en kvalitativ innehållsanalys så som beskriven 

av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalysen gav en tolkande 

beskrivning av patienters upplevelse av den specifika intraoperativa 

situationen. Samtliga intervjuer spelades in och skrevs ut ordagrant i direkt 

eller nära anslutning till vardera intervjun. Analysprocessen startade när 12 

av 13 intervjuer var utförda.  

Analysen började med att texten lästes flera gånger för att få en känsla av 

helhet och sammanhang. Utifrån syftet identifierades meningsenheter i 

texten som bestod av några få ord eller hela stycken. Dessa kondenserades 
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så att de blev kortare men behöll ”kärnan”. Därefter abstraherades de 

kondenserade meningsenheterna och märktes med en kod. Koden kan 

liknas vid att sätta en etikett och ska tilldelas händelser som förstås i 

förhållande till sammanhanget (Graneheim & Lundman, 2004). 

De olika koderna jämfördes sedan och utifrån likheter och skillnader 

sorterades dessa under subkategorier och kategorier. Att skapa kategorier 

kan ses som kärnan i innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

som vidare menar att kategorier ligger på en beskrivande nivå och ger 

uttryck för det manifesta [synliga/tydliga] innehållet i en text. Ofta 

inkluderar en kategori ett antal subkategorier som kan sorteras och 

abstraheras till en kategori vilket var fallet i den här analysen. Slutligen 

formulerades ett tema som en övergripande beskrivning av den 

underliggande meningen. Temat var en tolkning av det latenta innehållet 

och ansågs binda ihop kategoriernas mer ”osynliga” betydelse.                                              

Analysen var en process av att gå fram och tillbaka mellan helhet och 

delar. Benämningarna på kategorier och tema var källa till reflekterande och 

ledde till flertalet diskussioner. Benämningarna reviderades också flera 

gånger. 

 

 

Resultat 

Studie I 

Syftet med studien var att erhålla en djupare förståelse för 

operationssjuksköterskornas huvudangelägenhet i den intraoperativa 

vården av en vaken patient. Resultatet och teorin visar att huvudangelägen 

bland operationssjuksköterskorna var att ta den vakna patienten i beaktande 

[figur 1].  

Operationssjuksköterskorna betonade vikten av att individuellt anpassa 

sig för varje enskild patient så att denne skulle vara i fokus och bli 

respektfullt behandlad. För att patienten skulle tas i beaktande strävade 
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operationssjuksköterskorna efter att uppnå och bibehålla en hög moral25 på 

sal genom hela den intraoperativa fasen. Moralen handlade om ett 

intraoperativt professionellt förhållningssätt. För att uppnå och bibehålla en 

hög moral på sal så var det tre områden som operationssjuksköterskorna 

beskrev att de tog hänsyn till. Dessa var; patienten, teamet och 

operationssjuksköterskans professionella yrkesroll. Intraoperativt skulle 

patienten bli bemött och behandlad med respekt för den person denne var. 

Patienten var hela tiden den viktigaste personen på salen att ta hänsyn till. 

Operationssjuksköterskorna såg det som sitt professionella och moraliska 

ansvar att också värna och bidra till ett gott teamarbete på salen. Vidare 

fanns också en yrkesmoral vilket innebar att det ansågs moraliskt rätt att 

sträva efter att det kirurgiska ingreppet utfördes på ett säkert sätt och 

fortskred så smidigt som möjligt. Moralen beskrevs vara som en helhet med 

målet att ge patienten en övervägande positiv upplevelse. 

För att uppnå och bibehålla en hög moral behövde 

operationssjuksköterskorna vara vaksamma och flexibla. Genom 

vaksamheten hade de en överblick över salen och kirurgin för att upptäcka 

och kunna reagera på sådant som kunde äventyra moralen på sal. Samtidigt 

gjordes en bedömning om vad som var mest adekvat att göra för stunden. 

Genom att vara flexibel anpassade de både sitt språk och sitt förhållningssätt 

utifrån patienten så att denne togs i beaktande. Flexibiliteten handlade även 

om en förståelse för olika behov som uppstod intraoperativt mellan vilka 

operationssjuksköterskorna försökte anpassa sig.  

Balansen som operationssjuksköterskan hade intraoperativt var en aktiv 

och medveten handling baserad på tolkning, förståelse och värdering av vad 

som var moraliskt rätt att göra för att patienten skulle tas i beaktande. 

Balanseringen skedde mellan patientens behov, teamets behov och de behov 

som gällde de intraoperativa säkerhetsaspekterna.  

 

25  Moral och etik kan i vardagssammanhang blandas ihop. För den här studien har definitionen moral 

försökts användas utifrån hur Statens Medicinsk-Etiska Råd [SMER] (2008) beskriver och som i stort 

menar att moral är de faktiska handlingarna som en person utför. [Etik är de systematiska 

reflektionerna över handlandet och motiven till detta agerande]. 
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Uppnå 

och 

bibehålla 

hög moral 

på sal 

Balansera mellan behov – patient, team och säkerhet 

Operationssjuksköterskornas intraoperativa balansering mellan alla 

uppkomna behov innebar att ständigt vara vaksam och flexibel så att de hela 

tiden kunde ha fokus där de gjorde mest nytta. 

 

 

 

 

               TA DEN VAKNA PATIENTEN I BEAKTANDE 

  

 

 

 

 

              Att vara vaksam                                                     Att vara flexibel  

 

 

 

 

 

Figur 1. Att ta den vakna patienten i beaktande. 

 

 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://yoors-media-uploads-adsfairbv.netdna-ssl.com/36895/photos/balans1510088093.jpg&imgrefurl=https://yoo.rs/gea.haverkate/photo/balans-1510088094.html&docid=aV3omD6LxTR7eM&tbnid=IOzJ94BLfIcU1M:&vet=10ahUKEwib94bUweHaAhVKkiwKHXK8BmAQMwg6KAkwCQ..i&w=1280&h=1280&bih=523&biw=1067&q=balans&ved=0ahUKEwib94bUweHaAhVKkiwKHXK8BmAQMwg6KAkwCQ&iact=mrc&uact=8
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Att vara vaksam 

I operationssjuksköterskornas strävan efter en hög moral på sal så var de 

vaksamma på om någon eller något kunde orsaka patienten obehag. Detta 

inbegrep till exempel att notera tecken på att patienten kände smärta [fötter 

som rörde sig eller att patienten spände sig]. Det innefattade också 

beskrivningar gällande att notera att personer i teamet tittade i sina privata 

mobiltelefoner eller använde datorer i annat syfte än för patientens säkerhet. 

Trots att operationssjuksköterskorna ansåg att detta agerande kunde avleda 

fokus från patienten så lät de det ibland bero med anledning att inte 

argumentera eller starta en diskussion ”över patientens huvud”. När någon i 

teamet brast i uppförande eller bemötande, uppfattades det istället som att 

operationssjuksköterskorna blev än mer vaksamma över helheten på salen 

med syfte att kunna kompensera för teamets moraliska brister.  

Att undvika olämpligt uppträdande eller opassande konversationer som 

den vakna patienten kunde uppfatta ansågs som extra viktigt att bevaka för 

att hålla en hög moral på sal. Operationssjuksköterskorna höll ett öga på 

patienten och försökte tyda och reagera på eventuella tecken som indikerade 

på att patienten upplevde något som obehagligt eller negativt. De 

tillrättavisade opassande beteendena och olämpliga konversationerna och 

påminde diskret om att patienten var vaken. Ibland svarade inte 

operationssjuksköterskorna på vissa kommentarer i ett försök att avsluta 

konversationen eller så bytte de inriktning på samtalsämnet.   

Operationssjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet beskrev att de 

kände styrka i att ha utvecklat färdigheter i att förutse olika kritiska inslag 

som kunde äventyra moralen på sal. Med mer yrkeserfarenhet växte också 

modet och det förstods som att de mer erfarna operationssjuksköterskorna 

vågade tillrättavisa oacceptabla inslag i större utsträckning.  

 

”det är lättare nu när man jobbat så länge, att säga ifrån. De lyssnar och 

respekterar mig mer liksom ” 
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Att vara flexibel 

Att vara flexibel var en viktig egenskap som beskrevs av 

operationssjuksköterskorna och berörde såväl förhållningssättet gentemot 

patienten och till teamet som inför det kirurgiska ingreppets karaktär. De 

verkade bedöma alla situationer och försökte anpassa sig till detta så länge 

det bidrog till hög moral på sal och till patientens positiva intraoperativa 

erfarenhet. Att vara flexibel och anpassa kommunikationen i teamet var 

viktigt och innefattade såväl den verbala som den icke-verbala. Det ansågs 

viktigt att använda ett språk som inte oroade den vakna patienten. De 

beskrev den icke-verbala teamkommunikationen som att kommunicera med 

ögonen och genom teckenspråk. Den icke-verbala kommunikationen ansågs 

av operationssjuksköterskorna underlättas av att operationsteamet var 

bekanta och väl inarbetade. 

 

”det går ju lättare att göra sig förstådd med teckenspråk och så… när man 

känner de andra. Ibland har man en stafettläkare som operatör och då måste man 

prata mycket mera”  

 

Operationssjuksköterskorna försökte anpassa interaktionen med 

patienten utifrån att ”läsa av varje patient”. Det första mötet mellan 

patienten och operationssjuksköterskan skedde ofta i den stund som 

patienten anlände till operationssalen. Operationssjuksköterskorna 

berättade att de då ofta var sterilklädda och upptagna med att förbereda det 

kirurgiska ingreppet. I detta möte strävade ändå operationssjuksköterskorna 

efter att förmedla trygghet. De försökte anpassa sig och sitt agerande efter 

patientens behov genom att uppmärksamma olika tecken. En patient som 

gav ögonkontakt och verkade lugn sökte operationssjuksköterskan mer 

kontakt med än den patient som kanske blundade och knappt svarade på 

tilltal. När operationssjuksköterskan bedömde att interaktionen mellan dem 

inte var tillräckligt betydelsefull för patientens välbefinnande så intogs ett 

mer passivt förhållningssätt. I dessa situationer hälsade 

operationssjuksköterskan på patienten för att sedan backa undan och 

anestesisjuksköterskan fick arbeta ensam med patienten. Anledningen att 
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operationssjuksköterskorna backade i dessa lägen förklarades med att de 

inte ville orsaka mer obehag än nödvändigt för patienten.  

 

”läser jag av att patienten är orolig och inte alls vill prata med mig då backar jag 

bara och fortsätter jobba i bakgrunden och så får narkosen pyssla med sitt i lugn och 

ro”  

Operationssjuksköterskorna beskrev också vissa svårigheter med att få 

tillgång till patienten och upplevelsen var att de ofta stod och väntade ”på 

sin tur” innan de kom fram och kunde hälsa på patienten. Utifrån 

operationssjuksköterskornas betoning på att ingenting som den vakna 

patienten kunde erinra skulle utföras utan att först förbereda denne på de 

olika momenten [desinficera huden, ändra kroppsläge, nålstick etc.] så var 

det viktigt att ändå våga ta plats för att skapa en kontakt. 

Vidare beskrevs att operationssjuksköterskorna anpassade såväl kontakt 

som information efter hur de tolkade patientens behov. Att ibland stå i 

bakgrunden förstods således inte vara ett problem för 

operationssjuksköterskorna. Förståelsen för de olika behoven som uppkom i 

den intraoperativa fasen beskrevs också som att ha ansvar över den 

kirurgiska processen. De var viktigt att patienten låg bekvämt utan risk för 

skador men också att positioneringen var optimal utifrån det kirurgiska 

ingreppets karaktär. Kirurgin skulle kunna utföras så snabbt och smidigt 

som möjligt utan att tulla på säkerheten.      

Trots att de aseptiska förhållandena på operationssalen och rörande det 

kirurgiska ingreppet nästan uteslutande var operationssjuksköterskans 

ansvar så ansåg operationssjuksköterskorna i den här studien att de också 

hade stort ansvar att etablera en respektfull och säker situation för den 

vakna patienten. Operationssjuksköterskorna verkade anpassa sig efter 

patienten genom att tolka dennes behov och utifrån det sedan avgöra hur 

väl de övriga i teamet anpassade sig efter dessa. 

Operationssjuksköterskornas beskrivning i den här delstudien visade att de 

tog den roll som behövdes och anpassade sitt förhållningssätt efter det. De 

strävade efter smidighet i det kirurgiska ingreppet vilket krävde att 

uppmärksamheten ofta behövde riktas mot kirurgins- och operatörens 

behov. Samtidigt uppstod också ibland behov av att kunna bidra till att hålla 
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patienten lugn och stilla i den intraoperativa fasen för att säkra ingreppets 

säkerhet. 

Studie II 

Syftet med delstudie II var att beskriva patienters upplevelse av kirurgi i 

lokal eller regional anestesi med fokus på att vara vaken under den 

intraoperativa fasen. Analysen resulterade i ett övergripande tema och fyra 

kategorier [figur 2]. 

 

Att söka efter förtroende i en utsatt och beroende situation 

Temat ”att söka efter förtroende i en utsatt och beroende situation” 

illustrerar informanternas behov av att känna sig trygga.  Känslan förstods 

som att de upplevde sig vara i en beroende ställning i en situation som de 

faktiskt inte hade någon kontroll över. Att söka efter förtroende verkade 

vara relaterat till att ”skydda sig själv” men också kunna bidra till ett ökat 

välbefinnande. Genom att söka, vara uppmärksam och reflekterande 

skapade informanterna betydelse, en mening, åt det som skedde omkring 

dem. De tenderade också att tolka situationen så att det inbringade en känsla 

av att vara i säkerhet. Eftersom det kirurgiska ingreppet var en upplevelse 

som deras framtida hälsostatus kunde komma att bero på föreföll det som 

att de hela tiden var extra medveten om helheten. I slutänden uttryckte 

informanterna att en lyckad operation utan komplikationer trots allt var det 

allra mest önskvärda och den allmänna upplevelsen var att de ändå var 

nöjda med det intraoperativa bemötandet och behandlingen som de erhållit 

Det som påverkade förtroendet och på de sätt som informanterna sökte 

hantera den här intraoperativa situationen beskrivs vidare i kategorierna; 

erfara stämningen på sal, möta [o]väntade känsloförnimmelser, uppfatta 

som bevis på säkerhet och använda individuella strategier. 
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Figur 2. Översikt fynd. Tema och kategorier. 
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Att erfara stämningen på sal 

Stämningen på sal påverkade informanternas förtroende. 

Operationssalen upplevdes som en främmande miljö, oavsett tidigare 

erfarenheter av kirurgiska ingrepp men beskrevs vara lugn vilket 

reducerade oro och ångest. Det beskrevs också finnas en effektivitet på salen 

där samtliga tycktes veta vad de skulle göra vilket informanterna tolkade 

som att operationspersonalen var skickliga och professionella. Detta belystes 

vara särskilt viktigt för informanternas känsla av förtroende. Beskrivningar 

gällande upplevelse av ineffektivitet och personal som agerade osäkert 

orsakade känslor av otrygghet. Ineffektiviteten ledde också till intraoperativ 

väntetid vilket påverkade informanternas upplevelse negativt. 

En glad och lättsam stämning på operationssalen beskrevs kunna minska 

informanternas nervositet. Glad operationspersonal som verkade nöjda och 

som samtalade vänligt hade en avslappnad påverkan på informanterna. 

Personalens respektfulla förhållningssätt beskrevs ha uttryckts genom att 

involvera, informera och visa informanten att denna var i fokus. En 

operationssal där respektfull behandling utfördes av personal som verkade 

trivas med sitt arbete ökade informanternas förtroende i den intraoperativa 

fasen. 

 

Att möta [o]väntade känselförnimmelser 

Under den intraoperativa fasen erfor informanterna olika 

känsloförnimmelser som de beskrev att de var olika förberedda på. Generellt 

av alla de upplevda förnimmelserna var att de antingen definierades 

som ”normala” eller som ”oväntade” men att detta kunde orsaka obehag av 

olika grader. De informanter som uppfattade förnimmelserna som normala 

verkade kunna hantera dessa på ett bättre sätt då de förstod att detta var en 

del av den kirurgiska processen. Det förföll dock som att det sätt som de 

blivit informerade på också påverkade deras uppfattningar av förnimmelser. 

 

”jamen det gick bra. De hade ju informerat mig mer än väl redan på morgonen 

men sen berättade de igen där nere på operation, vad de gjorde och så. Det var inga 

problem det tycker jag inte. Jag förstod att det var så det skulle vara.” 
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Administrationen av anestesi upplevdes bland informanterna som 

nödvändig men förknippad med ett moment de beskrev att de varit mer 

eller mindre nervösa inför. Beskrivningarna kring anestesin var att det trots 

allt var något de måste acceptera att genomgå trots att de kunde känna 

obehag inför det. De som hade erhållit information om att en lokal anestesi 

var samma som att få en bedövning hos tandläkaren beskrev den här delen 

som oväntat obehaglig. Lokal anestesi beskrevs också som snabb och 

effektiv så obehagen upplevdes vanligen vara relativt kortvariga.  

Informanter som genomgått det kirurgiska ingreppet under regional 

anestesi beskrev känslan av att inte ha kontakt med nedre delar, en 

paralytisk förnimmelse, som överraskande [trots information] och var 

förenat med en viss oro. 

 

”det var konstigt att inte känna mina ben alls, bra för smärtan såklart men tänk 

om… jag tänkte bara att det måste bli normalt igen” 

 

Förnimmelsen av beröring och kroppsförflyttning upplevdes olika bland 

informanterna. Beröring i samband med huddesinfektion beskrevs av 

informanter som fick lokal anestesi som väldigt kallt medan de som erhöll 

en regional anestesi beskrev det som en oidentifierbar beröring.  

Kroppsförflyttningar beskrevs vara helt normalt bland informanterna med 

lokal anestesi medan de med en regional anestesi beskrev samma fenomen 

som ett moment de inte alls hade kontroll över och det fanns en oro över att 

falla ned från operationsbordet. 

Förnimmelser av smärta under det kirurgiska ingreppet orsakad av 

otillräcklig anestesi beskrevs av de informanter som erhöll lokal anestesi. 

Bland de informanter som inte upplevde något obehag relaterat till smärta 

beskrev att de ändå var väldigt uppmärksamma under det kirurgiska 

ingreppet. De kände verkligen efter gällande det som de kunde tänka sig 

vara smärtsamt eftersom de ville vara skyddade från detta. Bland 

informanterna fanns upplevelser av att personalen var lyhörd och observant 

och ofta frågade om eventuell smärta medan andra beskrev att de egentligen 

inte upplevde att någon uppmärksammade eller frågade om detta särskilt 

mycket.  
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Många förnimmelser beskrev informanterna vara oväntade och 

upplevdes som udda och ibland obehagliga. Förnimmelserna hjälpte dock 

flera av informanterna att förstå vad som hände och var i den kirurgiska 

processen man befann sig i. Känslan av att bli suturerad uttrycktes som en 

lättnad då de förstod att det var slutet på operationen. 

 

Att uppfatta bevis på säkerhet 

Informanterna beskrev att de uppfattade olika aspekter som ett bevis på 

säkerhet. De verkade vara väldigt observanta och reflekterande över 

potentiella risker men ändå med ett fokus på det som de bedömde vara 

positivt för den egna säkerheten. 

Att flera personer var närvarande inne på operationssalen uppfattades 

som säkert och gav en känsla av förtroende. Informanterna beskrev det som 

oväntat men positivt att så många personer var närvarande bara för dem. 

Även om inte alla på salen alltid tycktes ha introducerat sig själva så gav 

deras närvaro informanterna en känsla av trygghet.  Informanterna 

underströk vikten av ett skickligt och respektfullt operationsteam vilket 

bidrog till ökat förtroende. Olämpliga ageranden och uttalanden från 

personalen beskrevs som en källa till oro över den egna säkerheten. Ett 

opassande förhållningssätt och/eller bemötande från operationsteamet 

verkade alltså kunna orsaka ångest och förlust av värdighet hos 

informanterna. 

 

”det var den här tjejen om skulle tvätta mig på ryggen och så sa hon att det här 

inte kommer bli lätt och då tänkte jag att vad ***? Nu kommer det bli fel, jag är 

alldeles för fet för det här”  

 

Den konstanta tekniska monitorering uppfattades som ett bevis på 

säkerhet liksom den frekventa verbala kontrollen gällande eventuella 

obehag. Speciellt anestesisjuksköterskans närvaro beskrevs av 

informanterna som extra viktig. Det var oftast denne som informanterna 

upplevde bidrog till att de kunde känna sig trygga. Anestesisjuksköterskan 

var också den som verkade involvera dem mest i den intraoperativa 

processen. Att använda sig av musik i hörlurar, i ett distraherande syfte, 
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uttrycktes inte vara att föredra utan det var den förtroendeingivande 

relationen med anestesisjuksköterskan som beskrevs vara avgörande för 

trygghetskänslan.  

Operationspersonalens småprat eller tystnad under kirurgin tolkades 

olika av informanterna. En del informanter sa sig föredra småprat då de 

bedömde detta som bevis för personalens skicklighet [de kunde prata om 

andra saker medan de arbetade] och att allt var normalt och fortskred enligt 

plan.  

 

”De verkade småprata om lite allt möjligt där nere där de opererade och det 

gjorde mig ingenting. Jag tänkte att de kunde göra det för att det var som det skulle. 

De har väl gjort den här operationen hundra gånger och går det bra så kan de väl 

slappna av och prata om annat” 

 

Andra informanter uttryckte istället att de föredrog tystnaden eftersom 

de tolkade detta som att personalen var koncentrerad och fullt fokuserad på 

ingreppet vilket kändes kunna säkra ett lyckat kirurgiskt resultat. Dessa 

informanter beskrev att för mycket småprat under operationen upplevdes 

som oprofessionellt. 

Känsla av att den intraoperativa processen flöt på smidigt underströks av 

informanter vara viktigt. När allt verkade gå enligt plan bedömdes det vara 

ett bevis på säkerhet och lyckad kirurgi. Detta bidrog till att informanterna 

kände sig lugna och ökade också förtroendet. Om medicinska eller 

kirurgiska moment behövdes göras om beskrevs det som oroande och ett 

tecken på att något kunde vara fel. När detta inträffade verkade känslan av 

att inte ha kontroll och vara beroende av andra öka hos informanterna. 

 

Att använda individuella strategier 

Individuella strategier för att hantera situationen beskrevs av 

informanterna. Detta för att kunna uthärda den intraoperativa fasen, som 

trots allt uttrycktes vara förknippat med en viss ångest. 

Att tänka positivt var viktigt och inbegrep tilltron till en smärtfri och 

lyckad kirurgi vilket ökade känslan av förtroende. Det positiva 
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förhållningssättet tenderade att inkludera tacksamhet över tillgången till 

säker och modern sjukvård. 

 

”Tänk vilken tur man har ändå, sådan bra sjukvård ändå och man kan få hjälp 

med allt…” 

 

Besluta sig för att lita på operationspersonalen och deras professionella 

kunskap var en annan strategi som beskrevs för att kunna hantera den 

främmande situationen. Detta beslut verkade nästan vara lite tvingat och 

komma ur känslan att vara beroende av andra. Det bidrog dock till att 

informanterna lättare kunde tolerera de obehag som uppstod [smärta, 

obekväm positionering till exempel]. Informanterna sa sig lita på 

personalens kunskap och på att de skulle informera om något inte var som 

det skulle. 

Att försöka följa med i processen beskrevs också vara en strategi, ett sätt 

att bedöma hur mycket tid som återstod av det kirurgiska ingreppet. Några 

informanter sa sig vilja veta allt som skedde gällande kirurgin medan andra 

inte ville vara så involverad i just den processen. Oavsett vad informanterna 

önskade för information gällande själva ingreppet verkade de fråga 

anestesisjuksköterskan om beräknad återstående tid vilket verkade vara en 

strategi för informanterna att hantera den intraoperativa fasen. 

Informanterna ville inte heller störa det kirurgiska teamet med frågor, 

som en strategi att låta dessa koncentrera sig på ingreppet. Denna strategi 

föreföll vara ett sätt att känna sig kunna påverka så den kirurgiska processen 

skulle gå snabbare, vara säkrare och bli lyckad.  

Gemensamt för alla informanter var beskrivningen av känslan att 

kirurgin var något de måste genomgå och den var något de också hade 

väntat på. De förväntade sig att operationen skulle hjälpa dem att återfå eller 

förbättra hälsa och välmående. Ingen av deltagarna uttryckte egentligen att 

de upplevde sig ha något annat val än att genomgå en operation. 
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Diskussion 

Det övergripande syftet i den här licentiatavhandlingen var att beskriva 

den intraoperativa omvårdnaden av den vakna patienten. Två delstudier 

ingick som speglar operationssjuksköterskans- och patientens perspektiv. De 

huvudsakliga fynden ansågs beröra intraoperativa behov och hanteringen 

och balansen mellan dessa.  

Utifrån avhandlingens vetenskapliga utgångspunkt kan den 

intraoperativa fasen, i enlighet med Blumer (1986), förstås utifrån symbolisk 

interaktionism. På salen befinner sig människor, alla med ett eget jag och 

hur vi reagerar på andras beteenden beror på hur vi tolkar dessa. Det 

kollektiva beteendet eller gruppbeteendet inom operationsteamet [patienten 

inkluderad] består av alla de närvarandes individuella beteenden. Dessa 

beteenden sammankopplas genom en process där samtliga på 

operationssalen hela tiden tolkar och tar varandras beteende i beaktande. 

Pragmatismens inflytande kan ses utifrån det som händer i den 

intraoperativa fasen. Patienterna gör det som de kan för att känna trygghet 

och operationssjuksköterskorna vet genom erfarenhet vad som bör göras, 

vad som kan vara användbart och praktiskt fungera för situationen.  

Operationssjuksköterskans huvudangelägenhet när patienten är vaken 

under det kirurgiska ingreppet var att ta denne i beaktning [I]. 

Operationssjuksköterskorna ansträngde sig för att hålla en hög moral på sal 

och kände ansvar för patientens intraoperativa upplevelse. Patienters 

upplevelse av att vara vaken under kirurgin innefattade att den 

intraoperativa situationen upplevdes som att vara utsatt och i beroende av 

andra [II]. Dessa upplevelser gjorde att patienterna sökte efter tecken som 

gav dem förtroende i situationen. Det verkade som att patienterna letade 

bevis för det som i första hand gav dem känslan av säkerhet medan 

operationssjuksköterskorna [I] försökte läsa av den intraoperativa 

situationen hela tiden, och utifrån hur de tolkade den försökte de anpassa 

sig. Operationssjuksköterskorna balanserade mellan de behov som fanns 

och/eller uppstod. 



 

41 

Behov 

Viljan att ta patienten och dennes behov i beaktning [I] och den vakna 

patientens behov av att känna förtroende [II] var centrala fynd. Förtroende 

har beskrivits i tidigare studie vara en viktig hjälp för patienten att ta sig 

igenom den intraoperativa perioden (Mauleon et al., 2007).  

Vad som gav upphov till patientens känsla av förtroende varierade men 

bemötandet föreföll vara en viktig aspekt. Detta kan ses bemötas genom 

operationssjuksköterskornas beskrivning av att läsa av varje patient i syfte 

att identifiera vilka behov denne kunde tänkas ha. Det visar på de 

handlingar som operationssjuksköterskorna gör för att anpassa bemötandet 

[I]. Det fanns en tydlig vilja att göra den intraoperativa upplevselen så 

positiv som möjligt för den vakna patienten vilket kan jämföras med det 

som Kelvered et al. (2012) fann i sin studie, att en viktig del av 

operationssjuksköterskans intraoperativa omvårdnad var att skapa en trygg 

atmosfär och skapa en relation till patienten, baserad på tillit och 

välbefinnande. Operationssjuksköterskans anpassning utgick bland annat 

från att identifiera behovet av att lindra patientens oro och ångest [I] som 

var vanligt förekommande, om än i olika grad [II]. Att patienterna generellt 

var nöjda med den interoperativa fasen skulle kunna relateras till att 

operationssjuksköterskornas förmåga att läsa av och tolka behov bidragit till 

att rätt omvårdnadinterventioner utförts intraoperativt. Detta kan vidare 

jämföras med en undersökning gällande patienters preoperativa ångest i 

samband med dagkirurgi där Grieves (2002) beskriver att rätt intervention 

påverkar patienters oro i mycket positiv bemärkelse men att det krävs ”tid 

och uppmärksamhet” från de perioperativa sjuksköterskorna eftersom det är 

individuellt vilka strategier som fungerar. 

I det intraoperativa teamet finns ett behov av gott samarbete och ett 

familjärt team var att föredra [I]. Att arbeta i team kräver inte bara att ”jobba 

ihop” och göra det bästa för att det ska fungera bra, ett team behöver tid för 

att lära känna varandra och bygga upp förtroende mellan varandra men 

också skapa känslan av tillhörighet för att sägas vara ett kompetent team 

(Wade, 2014). Teamet har också beskrivits vara viktigt för den kirurgiska 

säkerheten (Kurmann et al., 2014). Utifrån resultatet [I, II] kan det förstås att 

teamet har betydelse för det intraoperativa arbetet och kunde bidra till 
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trivsel och välbefinnande vilket kan jämföras med Cochran och Elder (2014) 

som fann att huruvida teamet var familjärt med varandra eller inte kunde 

påverka hur teammedlemmar uppträdde intraoperativt.   

Det framkom dock att det var anestesisjuksköterskan som ansågs ha en 

extra viktig funktion [I, II]. Det fanns ett behov, både från 

operationssjuksköterskor och patienter att anestesisjuksköterskan befann sig 

i patientens närhet. För operationssjuksköterskorna sågs denna närvaro 

bland annat kunna bidra till att möjliggöra att deras fokus kunde ligga på 

det kirurgiska ingreppet så att det fortskred smidigt och säkert. Detta 

harmonierar med vad patienterna ansågs vara ett bevis på säkerhet 

[smidigheten] som också bidrog till känslan av förtroende [I]. Patienterna 

beskrev anestesisjuksköterskans roll som viktig men att de upplevde olika 

mycket av dennes närvaro. Betydelsen av anestesisjuksköterskan har 

beskrivits och diskuterats i tidigare studier (Heidegger, Saal, & Nübling, 

2013; Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon, & Almerud Österberg, 2012; 

Kelvered et al., 2012; Modi, Shaw, Allman, & Simcock, 2008). Man skulle 

dock, utifrån Jönsson och Mårtensson (2011), kunna förstå att det är 

närvaron i själva relationen som är viktig för den vakna patientens 

förtroende mer än en specifik profession. Behovet av att känna förtroende 

och tilltro handlar om att kunna lita på de människor man är beroende av. 

LØgstrup menar att det ligger i människans natur att lita på andra, till och 

med främlingar, och att det krävs en förklaring eller händelse för att 

människor ska hysa misstro (Løgstrup, 1997). Med det kan det förstås att 

operationssjuksköterskornas strävan att hålla en hög moral på sal är ett 

lämpligt förhållningssätt utifrån patienternas outtalade etiska krav, där de i 

ytterst direkt betydelse har lagt sina liv i operationspersonalens händer 

(a.a.). 

Hantering 

För att hantera den intraoperativa situationen kunde det förstås att både 

operationssjuksköterskan och patienten var uppmärksam och lyhörd för 

helheten av det som skedde omkring dem (I, II). För 

operationssjuksköterskan handlade det om att upptäcka misstag, faror eller 
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andra kritiska inslag som de tolkade kunde påverka patienten negativt. 

Liknande resultat fann O´brien, Andrews och Savage (2018) som beskriver  

att operationssjuksköterskor behöver vara ”förebyggande vaksamma” 

för att minimera risker till exempel intraoperativt. 

Operationssjuksköterskan hanterade den intraoperativa fasen genom att 

vara såväl vaksam som flexibel med målet att moralen på sal skulle vara 

hög. Moralen handlade om såväl patienten, teamet som den egna 

professionens yrkesansvar. Det kan ses som att operationssjuksköterskorna 

försökte undvika och/eller hantera intraoperativa felsteg vilket kan liknas 

vid det som det Chard (2010) kallar för ”intraoperativ error”. 

Operationssjuksköterskan kan genom att arbeta moraliskt och utföra god 

och säker vård till patienten bidra till dennes upplevda trygghet och 

värdighet (Sundqvist & Carlsson, 2014). Detta innebär till exempel att vara 

patientens advokat vilket kan upplevas vara en plikt men som också kräver 

ett visst mod (a.a.). Patienten ska ses som en unik människa och det är av 

vikt att operationssjuksköterskan tar ett professionellt ansvar inne på 

operationssalen vilket beskrivits kunna förebygga omoraliska beteenden 

från övrig personal gentemot patienten (Heijkenskjöld, Ekstedt, & Lindwall, 

2010). 

Det föreföll som att operationssjuksköterskorna sällan eller aldrig 

träffade patienten preoperativt utan det första mötet skedde på 

operationssalen. De försökte hantera detta korta möte genom att läsa av 

patienten för att snabbt försöka bilda en uppfattning om dennes behov. 

Viljan från operationssjuksköterskorna var att i mötet med patienten kunna 

förmedla trygghet, trots att de ofta stod sterilklädda och praktiskt 

förberedde det kirurgiska ingreppet. De agerade utifrån vad de bedömde 

vara moraliskt rätt att göra vilket kunde vara att kliva fram och verkligen 

möta patienten eller att stå i bakgrunden och vänta på ”rätt” tillfälle. 

Operationssjuksköterskans sätt att agera och hantera patientens behov i den 

intraoperativa fasen med syfte att värna om patientens positiva upplevelse 

[I] kan liknas med fynd i andra studier (Blegeberg et al., 2008; Blomberg et 

al., 2015; Mitchell et al., 2011; von Post, 1999).  

Operationssjuksköterskorna försökte också hantera individuella 

beteenden inom teamet. Hanteringen kunde innebära att agera på eller 
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kompensera för brister inom teamarbetet eller teamkommunikationen. När 

teamet var familjärt underlättades denna hantering. Hur teamarbetet 

fungerar kan dock upplevas olika har tidigare studier visat (Makary et al. 

2006; Lingard et al., 2005). Teamets betydelse för kirurgins resultat har också 

undersökts och en observationsstudie visade att brister i teamarbetet oftare 

ledde till komplikationer (Mazzocco et al. 2009).  Utifrån detta kan det 

förstås att operationssjuksköterskornas beskrivningar att vara flexibel och 

vaksam för att ”hantera teamet” i den intraoperativa fasen var moraliskt rätt 

att göra.   

Den intraoperativa fasen innebar för operationssjuksköterskorna att 

också hantera mer tekniska moment, de praktiska arbetsuppgifter som är 

tillskrivna operationssjuksköterskans profession. Även här strävade 

operationssjuksköterskorna efter att undvika misstag för att det kirurgiska 

ingreppet skulle ske så smidigt som möjligt. Att trygghet, säkerhet och 

kirurgiskt resultat kan påverkas av bland annat förhållandet mellan teknisk 

skicklighet och icke-tekniska färdigheter har beskrivits (Silén‐Lipponen, 

Tossavainen, Turunen, & Smith, 2005) och operationssjuksköterskans 

hantering var att balansera mellan dessa genom att agera eller inte agera på 

olika behov [I]. Liknande nämns också som ett fynd i en studie som 

undersökte operationssjuksköterskors icke-tekniska färdigheter (Mitchell et 

al., 2011).  

Patienterna försökte tolka och söka bevis/tecken på att det som skedde 

omkring dem var normalt och fortskred enligt plan vilket var deras sätt att 

hantera situationen [II].  De tycktes ha egna strategier för att skapa mening 

och trygghet i situationen. Genom att de erhöll information, tycktes detta 

kunna underlättas. Att erhålla adekvat information, gärna preoperativt, har 

beskrivits ha effekt på patientens upplevelse i positiv bemärkelse (Gürsoy, 

Candaş, Güner,  & Yılmaz, 2016). Informationens betydelse för att skapa 

trygghet har också beskrivits av Tay Swee Cheng, Klainin-yobas, Holyroyd 

och Lopez (2018). 

I linje med beskrivningarna gällande de vakna patienters individuella 

behov [I, II] tycks det finnas en viss harmoni mellan patientens behov och 

operationssjuksköterskans hantering av detta. 
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Balans 

Operationssjuksköterskans tolkning av olika intraoperativa behov 

innebar att nå en balans mellan dessa [II]. Balansen handlade om att 

uppfatta behov så som de uppstod och sedan avgöra vilket behov som 

behövde bemötas och åtgärdas i första hand. Behoven var relaterade till 

såväl patienten och operationsteamet som till säkerheten och kan sägas bestå 

av så väl tekniska och praktiska färdigheter som icke-tekniska färdigheter. 

Icke tekniska färdigheter kan ses som kognitiva och sociala förmågor som 

kompletterar den tekniska skickligheten och har visats ha betydelse för 

säkerhet (Flin & O'Connor, 2017) bland annat gällande den intraoperativa 

omvårdnad (Kang, Massey, & Gillespie, 2015; Mitchell et al., 2012; Roche, 

2016). Att hela tiden försöka upprätthålla en trygg intraoperativ atmosfär 

(Kelvered et al., 2012) kan jämföras med balansen att upprätthålla en hög 

moral på sal [I] för att åstadkomma det bästa möjliga kirurgiska resultatet. 

Att uppnå och bibehålla en hög moral på sal förstods underlättas av att 

teamet hade en gemensam syn på vad som var rätt att göra för varje patient. 

Återigen kan det ses en fördel med ett familjärt team [jfr. tidigare i 

diskussionen].  

I en tidigare utförd studie beskrivs utifrån den vakna patientens 

perspektiv att patienten tycks uppleva sig balansera och pendla mellan 

närhet och distans och mellan att inneha och förlora kontroll (Karlsson et al., 

2012a). Balans på det viset var inte huvudfyndet i studie II men en viss 

balans mellan känslor av trygghet och utsatthet likväl som balanseringen 

mellan vad patienten ”vill” och ”måste” gå igenom kan det reflekteras över. 

Detta kan också liknas med fynden i en studie av Tay Swee Cheng, Klainin-

yobas, Holyroyd och Lopez (2018) som beskriver patienters accepterande av 

att behöva genomgå ett kirurgiskt ingrepp och de rädslor och oförberedda 

upplevelser som detta också medförde intraoperativt. 

Balansen kan också diskuteras utifrån Buber (1994) som beskriver 

relationen mellan ett “jag och du” och ett “jag och det”. Utifrån 

operationssjuksköterskans balansering mellan behoven så kan man se att 

jaget i ett ”jag och du” är när operationssjuksköterskan möter patienten och 

ser denne som en jämbördig person vars intraoperativa existentiella behov 

av förtroende behöver värnas om. Fokus i en ”jag och du” relation ligger på 
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ömsesidighet och interaktion. Operationssjuksköterskans strävan efter att 

anpassa sig efter patientens behov ger att kontakten som söks mellan dem 

baseras på en tolkning av patientens behov. Detta kan ses som etiskt rätt att 

göra (Buber, 1994). Ur patientens perspektiv kan man reflektera Bubers ”jag 

och du” relation som att känna sig respektfullt behandlad och satt i fokus. 

Som beskrivits balanserade operationssjuksköterskan mellan olika behov 

vilka också kunde beröra behov som handlade om de mer tekniska och 

praktiska momenten. Operationssjuksköterskans yrkesansvar innefattade att 

värna för en säker och smidig kirurgi. Utifrån Buber kan det förstås som att 

operationssjuksköterskan ändrar från en ”jag och du” relationen till ett ”jag 

och det” förhållande. Ett ”jag och det” förhållande innebär att mer 

vetenskapligt och faktabaserat balansera mellan behoven och föra 

diskussioner gällande orsak och verkan. Detta distanserade och objektiva 

synsätt ansågs som nödvändigt under vissa moment för att korrekta 

medicinska, kirurgiska och omvårdnadsbaserade interventioner skulle 

kunna utföras. Att resonera utifrån Buber så sker dess två förhållningssätt 

kontinuerligt men där det ena eller det andra förhållningssättet dominerar. 

För patienten kan det finnas ett ”jag och det” förhållande i förståelsen av att 

vara objektet för kirurgin, det som i studien [II] benämndes som ”ett måste”. 

 

Egen reflektion 

Det är viktigt att inte misslyckas i omvårdnaden kring den vakna 

patienten. En misstro behöver bevisas och ges patienten en negativ 

upplevelse försvårar och påverkar kanske det framtida kontakter med 

vården. Funderingarna kring omvårdnaden av den vakna patienten har 

varit intensiva under studiens gång. En tanke som vuxit fram berör hur en 

operation som inte gått enligt plan upplevs i förhållande till helheten av 

upplevelsen. Kan det vara så att en patient kan ursäkta en negativ 

intraoperativ upplevelse om det kirurgiska resultatet blev lyckad och 

komplikationerna uteblev medan operationssjuksköterskan aldrig ursäktar 

en misslyckad operation med vetskapen om att en hög moral gällande de 

icke- tekniska aspekterna, uppnåddes? Detta innebär i så fall, utifrån mitt 

sätt att förstå det, att helheten är viktig och inga behov, tekniska eller icke-

tekniska, kan eller får negligeras för att den intraoperativa fasen skall 
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upplevas som positiv utifrån flera perspektiv. Detta kräver ett respektfullt 

och väl fungerande teamarbete, patienten inkluderad. 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa studier kan ha som mål att förklara [GT] eller beskriva 

[innehållsanalys] olika forskningsområden. Tillförlitligheten i kvalitativa 

studier bygger på validering och mycket handlar om att med öppenhet väl 

beskriva för läsaren hur studien genomförts. På så sätt kan fyndens kvalité 

bedömas vara trovärdiga, giltiga och överförbara (Lincoln & Guba, 1985). 

Till hjälp för att redovisa den här kvalitativa avhandlingen användes en 

checklista beskriven av Tong, Sainsbury och Craig (2007) där 

frågeställningar och aspekter finns som kan hjälpa forskaren att uppnå 

tillförlitlighet och trovärdighet. För den här studien ingick totalt sex sjukhus 

i olika storlekar och med olika kirurgiska inriktningar och 

deltagare/informanter från fyra olika geografiska områden i Sverige finns 

representerade. Det kan ses öka trovärdigheten då variationer och skillnader 

i upplevelserna återspeglas i fynden.  

Som med allt annat så ger övning färdighet. Forskarstudenten och 

författaren till de båda delstudierna och denna licentiat avhandling (K.B) var 

novis gällande såväl tillvägagångssätt som utförande av forskningsarbetet. 

Detta har dock tagits i beaktande genom kontinuerlig och konstruktiv 

handledning av erfarna forskare och där diskussioner kring samtliga 

moment förts såväl inför som efter ett utförande. Seminarier i form av 

manusgranskning har skett för de båda delstudierna och också för 

avhandlingen. Granskningarna genomfördes av så väl doktorander som av 

seniora forskare. Analysen har till viss del utförts tillsammans med 

handledare och diskussioner har förts kring gemensamma uppfattningar 

och tolkningar av datamaterialet. Det slutliga resultatet upplevs som 

adekvat och trovärdigt i sin utformning. 

Studie I 

GT fungerade väl för att beskriva operationssjuksköterskors 

huvudangelägenhet gällande den intraoperativa omvårdnaden när 
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patienten är vaken. Fynden i en GT ska innehålla och visa på att de; stämmer 

in [fit], fungerar [work], är relevanta [relevance] samt modifierbara 

[modifiability] (Glaser, 1978, 2008).  

När teorin bygger på kategorierna, som genom en öppenhet i analysen 

vuxit fram ur data, så kan man anta att teorierna blir mer trovärdiga och 

passar in [fit] bättre.  Dock behövs för den teoretiska kodningen en teoretisk 

känslighet [theoretical sensitivity] hos forskaren. Med det menas att för att 

kunna generera en teori behövs att forskaren förhåller sig distanserad och 

öppen under den systematiska analysprocessen så att teorin baseras på de 

verkliga problemen. Att utveckla ett resultat och en teori kan underlättas av 

att det hos forskaren ändå finns en insikt inom det område som avses 

studeras (Glaser & Holton, 2007). Denna insikt fanns i varierande grad hos 

samtliga forskare. 

Gällande fyndens kvalité inom GT så ska den grundade teorin som växt 

fram valideras så att den stämmer överens [fit] med data (Glaser, 1978). 

Inom GT ska man förhålla sig öppet och gå in med en induktiv ansats just 

för att fynden ska skapas ur och av data. En GT strävar efter att förklara mer 

än beskriva, även om det i analysens början låg på en mer deskriptiv nivå. 

Teorin sägs fungera [work] när den på ett enkelt sätt förklarar 

huvudangelägenheten och hur den löses och hanteras (a.a.) Teorin ska dock 

vara så pass sammansatt att den förklarar de viktiga i skeendena. Genom 

upprepade analyser och en teoretisk känslighet anses en förklarande 

teoretiska komplexitet ha uppnåtts. Relevansen [relevance] ses när teoretiska 

begrepp och empirisk data stämmer överens och blir relevant för dem de 

berör (a.a.). I den här studien validerades relevansen med att läsare med 

insikt i det studerade området kände igen sig. En GT ses som en möjlig 

teoretisk modell och ska kunna modifieras utifrån hur omgivningen eller 

förhållandena förändras (Glaser, 1967). 

Valideringen av den framväxande teorin granskades genom hela 

processen och utfördes genom att ställa frågor som ”överensstämmer 

empirisk data med framväxande teoretiska begrepp?” och ”faller data på 

plats?”, ”Vad händer i data?” och ”Hur hanteras de beskrivna problemen?” 

jmf (Guvå & Hylander, 2003). Detta skedde, som rekommenderat inom GT, 

kontinuerligt och inte som en validering i slutet av studien.  
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Först samlades data in genom fokusgruppintervjuer. Detta för att erhålla 

bredd och variation samt att genom gruppinteraktionen också stärka kvalité 

på data. (Patton, 2015). I den här studien bestod fokusgruppintervjuerna av 

fyra deltagare26 som Kreuger (2014) menar också fungerar då det viktigaste 

är att gruppen är så liten att alla får tala men tillräckligt stor för att olika 

åsikter ska framföras.  Fördelen i den här studien var att grupperna 

diskuterade fram vad de ansåg vara viktigaste för den vakna patienten men 

även att den enskildes röst blev noterad och hörd. En klar brist var att i två 

av fyra fokusgrupper fanns en tidsfrist från verksamheten på max 70 

minuter vilket kan ha påverkat att viktiga åsikter aldrig lyftes. Antalet på 

fyra personer var också något som verksamheten ansåg vara ett rimligt antal 

för att pågående kirurgisk verksamhet inte skulle påverkas. Eftersom två av 

fyra fokusgruppintervjuer utfördes av en enda moderator så upplevdes 

antalet deltagare som lämpligt för att hantera. När tillräckligt med kunskap 

ansågs ha genererats utifrån fokusgruppintervjuerna lades individuella 

intervjuer till.  

Samtliga intervjuer flöt på i olika inriktningar och på olika sätt. Vissa 

ansåg det svårt att reflektera över den vakna patienten och 

moderatorn/intervjuaren hade en stor uppgift i att vinkla intervjuerna till att 

beröra syftet. En utmaning genom analysen var att identifiera de aspekter 

som specifikt berörde upplevelsen av den intraoperativa omvårdnaden av 

den vakna patienten samt hantera den stora mängden utskrivet data. Dock 

framkom under analysen en viss skillnad i omvårdnaden mellan vakna och 

sövda patienter för vilket resultatet också visar på.  

Att välja en GT var inte ursprungsidén utan blev klargjort efter första 

fokusgruppintervjun. Eftersom det bara var en enda gruppintervju utförd så 

ansågs detta inte vara ett hinder. En GT studie tillförde relevant och 

kompletterande kunskap till området som anses vara relativt outforskat. 

Vinsten av studien kan ses vara en ökad förståelse för 

operationssjuksköterskans kompetens och situation och bidra till kunskap 

om hur den intraoperativa vårdkvalitén kan förbättras. 

 

26 Med undantag för en fokusgruppintervju som bestod av tre deltagare. Se datainsamling sid. 20  
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Studie II 
För att beskriva upplevelsen av att vara vaken under ett kirurgiskt 

ingrepp passade en kvalitativ innehållsanalys bra. En svårighet för att uppnå 

trovärdighet kan vara att hålla en röd tråd genom hela studien [bakgrund, 

metod, datainsamling, diskussion och sammanfattning] (Graneheim, 

Lindgren, & Lundman, 2017). Det är också viktigt att vara tydlig med vad 

det är som synliggörs, forskarens tolkning eller informantens röst (a.a.) 

vilket medförde att citat ur intervjuerna togs med och analysens process 

beskrevs så noggrant som möjligt. Det fanns en strävan att förmedla den 

logik som ansågs finnas bakom abstraktionen i bildandet av kategorier och 

temat. 

För att validera analysen och dess fynd användes triangulering genom att 

en person till analyserade data för att undvika eventuella förutfattade 

meningar och partiskhet. Denna person (M.H) var inte delaktig i några 

intervjuer utan erhöll avidentifierade exemplar av utskrivet datamaterial för 

egen analysering. Förutom detta fanns flertalet tillfällen för vidare 

diskussioner och reflektioner gällande analysen och dess bearbetning. Detta 

beskrivs som ett sätt att öka trovärdigheten i kvalitativa studier (Patton, 

2015).  

Bekvämlighetsurvalet för studien diskuterades utifrån dess för- och 

nackdelar men ansågs utifrån den aktuella studien vara en accepterad 

urvalsmetod. Samtliga informanter hade erfarenhet av att vara vakna under 

ett kirurgiskt ingrepp och upplevelserna som de delgav från detta var helt i 

linje med syftet för studien. De hade erfarenheter från olika sjukhus och från 

olika kirurgiska specialiteter vilket gav en bredare förståelse för 

fenomenet ”att vara vaken”. Deras berättelser bedömdes också vara rika på 

adekvat innehåll varvid antalet informanter [n.13] också bedömdes som 

tillräckligt. Informanternas tidigare erfarenheter av kirurgiska ingrepp 

varierade men verkade inte inverka nämnvärt på upplevelsen av att vara 

vaken. Ingen antydde att de var så erfarna att den intraoperativa fasen 

upplevdes som en bagatell i sammanhanget. Att antalet informanter i 

studien övervägande var kvinnor kan det också reflekteras över men 

bedömdes inte påverka resultatet utifrån syftet.   
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Alla intervjuer utfördes av en och samma person (K.B) vilken också 

transkriberade samtliga inspelade sessioner. Detta var helt enkelt logistiskt 

sätt mest effektivt och tidsbesparande. Det ansågs heller inte vara ett hinder 

för en intervju med gott utfall. Förförståelsen och objektiviteten ska såklart 

diskuteras, så som naturligt inom all forskning. Här har förförståelsen med 

erfarenhet från operationsavdelningen ansetts vara mer än tillgång än ett 

hinder.  Det upplevdes som en fördel gällande att få informanternas ökade 

förtroende. Vidare bidrog förförståelsen och erfarenheten till att adekvata 

följdfrågor kunde ställas och förtydligande göras vilket också kan ses som 

validerande för data. Intervjuerna blev berättande och detaljrika och kom att 

handla om hela den perioperativa processen, från besvärens början till status 

för intervjun. Detta gjorde att beskrivningen av den intraoperativa fasen 

kunde förstås utifrån ett större perspektiv och sättas i sitt sammanhang 

utifrån varje enskild informants upplevelse. Intervjuaren kunde vid tillfällen 

känna att det fanns behov att ge informanterna förklaringar till vissa 

händelser för att föra intervjun framåt. Detta medförde att intervjuaren vid 

några få tillfällen tangerade att inta rollen som operationssjuksköterska 

istället för forskare. Frågorna berörde dock enkla och okomplicerade 

händelser som inte upptog någon större tid från intervjuerna och bedöms 

således inte ha påverkat datainsamlingen.    

 

Slutsats 

Operationssjuksköterskans intraoperativa omvårdnad kan bidra till ökad 

vårdkvalité för den vakna patienten. Som professionen ger så finns en direkt 

fysisk distans till patienten helt naturlig, orsakad av aseptiska principer och 

områden för kirurgi. Viljan att finnas för patienten och inge förtroende är 

fynd som beskrivits i tidigare studier och tycks fortfarande vara centralt. 

Hur interaktionen mellan operationssjuksköterskan och patienten utvecklas 

beror dels på patientens behov, operationssjuksköterskan erfarenhet [hur 

mycket tid finns det till icke tekniska behov och hur snabbt och väl 

patientens behov kan läsas av] och det intraoperativa teamets gemensamma 

syn på vad som är moraliskt rätt att göra.  
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Den vakna patienten är lyhörd, orolig och i händerna på vårdarna och 

genomgår ofta ett kirurgiskt ingrepp för att de inte ser något annat alternativ 

till att återfå eller öka hälsa och välmående. Det gör att patienterna försöker 

tolka in och bedöma det som händer med och omkring dem [subjektivt och 

objektivt] utifrån vad de i första hand kan anse vara säkert och tryggt.  

Med detta kan man dra slutsats att patientens välmående och upplevda 

trygghet beror på; operationssjuksköterskan och teamets förmåga att bemöta 

och anpassa sig utifrån tolkade behov och patientens personlighet och egna 

förmåga att hantera situationen. 

Utifrån syftet speglar resultatet i den här avhandlingen den 

intraoperativa fasen. Resultatet skulle dock kunna bidra till ökad kunskap 

gällande undersökningar och behandlingar som utförs när patienten är 

vaken i andra kontext, så som till exempel på sjukhusmottagningar eller 

tandläkarmottagningar. 

 

Kliniska implikationer  

Med det ökade antalet kirurgiska ingrepp på vakna patienter och 

samtidiga rapporter om missnöje kring hälso- och sjukvård är det viktigt att 

försöka individualisera bemötande och information i samband med 

operation.  

Operationssjuksköterskans första möte med patienten skedde ofta när 

patienten anlände till operationssalen. Det korta mötet innan kirurgin startar 

kan vara en utmaning för operationssjuksköterskan, där känslan av trygghet 

och professionalitet ska förmedlas och en individuellt anpassad relation ska 

skapas. Operationssjuksköterskans korta möten med patienten och högt 

ställda krav på effektivitet och säkerhet skulle gynnas av ett kliniskt 

arbetssätt som tillåter perioperativa möten och samtal. Detta skulle ge 

operationssjuksköterskorna en chans att komma patienten nära och 

patienten skulle mötas av ett känt ansikte som ett första steg i behovet att 

känna förtroende. En ”jag och du” relation skulle kunna stärkas och 

förtroendet till varandra likaså. Dessutom skulle ett väl fungerande 

perioperativt arbetssätt kunna bidra till utvecklandet av omvårdnaden av 
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den vakna patienten. Patienten skulle i dessa möten kunna beskriva vad 

deras behov är och hur de sedan upplevde att dessa blev tillgodosedda.  

Idag, med en rapporterad brist av specialistsjuksköterskor i Sverige och 

där operationssjuksköterskans profession ibland beskrivits som oattraktiv på 

grund av den bristande patientkontakten, skulle perioperativa 

arbetsmodeller också kunna verka för att öka intresset för professionen. 

Arbeta utifrån en perioperativ modell skulle också kunna bidra till ökade 

etiska reflektioner för såväl operationssjuksköterskorna som för de övriga i 

operationsteamen. En klinik som arbetar med utveckling av perioperativ 

omvårdnad torde vara attraktiv för såväl personal som patient.     

Teamets betydelse har omnämnts flertalet gånger där ett familjärt team 

verkar vara att föredra, för alla, speciellt när patienten är vaken. Detta bör 

tas hänsyn till och planeras för i verksamheten. Idag när det är relativt 

vanligt att man inom operationssjukvården försöker lösa personalbrist med 

hjälp av tillfällig och inhyrd personal bör verksamheten ta i beaktande att 

patientens upplevelse kan påverkas negativt av ett team som inte är familjärt 

med varandra. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna avhandling har bidragit till kunskap om den intraoperativa 

omvårdnaden när patienten är vaken och vilka aspekter som påverkar 

upplevelsen utifrån såväl operationssjuksköterskans som patientens 

synvinkel. Det är tydligt att det intraoperativa teamet har betydelse för 

upplevelsen. Det torde därför kunna vara av intresse att undersöka hur 

teamets interaktion med den vakna patienten ser ut. Likaså teamets syn och 

förväntningar på varandra och på operationssjuksköterskans intraoperativa 

roll. Detta skulle kunna undersökas genom observationer och intervjuer. 

Vidare skulle den intraoperativa upplevelsen av att vara vaken under ett 

kirurgiskt ingrepp vara värdefull att belysas utifrån andra perspektiv så som 

exempelvis religiösa eller kulturella skillnader.   
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