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Abstrakt 
BAKGRUND: Operationssjuksköterskans profession omfattar ett stort kunskapsområde och 
ansvar för hygien, teknik, logistik samt omvårdnad vid en operation. Det finns en strävan hos 
operationssjuksköterskor att utveckla perioperativ vård enligt en modell - perioperativ dialog. 

Modellen ger en möjlighet till ökad patientkontakt samt att operationssjuksköterskan bättre kan 
planera och förbereda sig inför operationen. SYFTE: Att belysa det perioperativa arbetssättet med 
inriktning på perioperativ dialog utifrån operationssjuksköterskans perspektiv. METOD: 
Litteraturstudie baserad på 15 vetenskapligt granskade artiklar. Innehållsanalys användes för att 
bearbeta litteraturen som resulterade i två kategorier samt sex subkategorier. RESULTAT: 
Resultatet visade att yrkesprofessionen blev tydligare och stärktes genom perioperativ dialog. 

Arbetsmiljön visade på stress och att organisationen måste förändras så att 
operationssjuksköterskor får möjlighet att arbeta enligt perioperativ dialog. 
DISKUSSION/SLUTSATS: Med perioperativ dialog skulle vår omvårdnadskompetens öka. Vår 
yrkesprofession skulle bli mer tydlig både mot oss själva och mot övrig sjukvårdspersonal. 
Samarbetet skulle öka och det kan i sin tur leda till ökad arbetsglädje. 
 
Nyckelord: arbetsmiljö, kommunikation, kontinuitet, litteraturstudie, perioperativ dialog, 
teamarbete, yrkesprofession 
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Bakgrund 
 

Operationssjuksköterskan har en profession som omfattar ett stort 

kunskapsområde med möjligheter till fördjupning inom flera olika 

specialistområden, t.ex. inom kärlkirurgi, neurokirurgi och ortopedi. Framväxten 

av yrkesprofessionen har varit föremål för ett flertal förändringar inom 

utbildningen. Från att ha varit ”patientcentrerad” vård vid mitten av 1900-talet till 

”teknikcentrerad” vård under 1960-1980. Under 2000-talet har vården åter igen 

blivit ”patientcentrerad” och styrs av evidens då yrkesutbildningen blivit mera 

akademiskt utformad (Vårdförbundet och Riksföreningen för operationssjukvård 

2006). Utbildningen till operationssjuksköterska är unik för Sverige i och med att 

det ger sjuksköterskorna kompetens att arbeta självständigt och med ett eget 

yrkesansvar (SOSFS 1995:5).  

 

 

I teamet är operationssjuksköterskan en klar ledare inom sitt specifika 

kunskapsområde: hygien, logistiken och tekniken kring en operation. Kunskapen 

är viktig i all perioperativ vård men även i andra vårdsammanhang och inte enbart 

i den traditionella operationssjukvården (Vårdförbundet och Riksföreningen för 

operationssjukvård, 2006). Operationssjuksköterskan kombinerar 

omvårdnadskompetens med avancerad medicinteknisk kompetens. Hon/han måste 

ha goda kunskaper i hygien, aseptik och antiseptik. Hon/han måste även ha goda 

kunskaper i operationsteknik, anatomi och perioperativ omvårdnad dvs. 

omvårdnad som sker före, under och efter operation. Utvecklingen inom 

operationssjukvården förändras fort och därför behöver operationssjuksköterskan 

vara flexibel och ha intresse av att ta till sig nya kunskaper. 

Operationssjuksköterskans förhållningssätt och bemötande av patienten har stor 

betydelse för dennes upplevelse av operationen. Det ställs stora krav på att vården 

ska vara säker och effektiv (Lindwall & von Post, 2008, s. 24). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) bygger relationen mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal på att respekt och integritet tillgodoses. Vården ska utformas 

och genomföras så långt som möjligt i samråd med patienten. 
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I dag finns en strävan hos operationssjuksköterskor att utveckla det perioperativa 

vårdandet och sätta patienten i fokus (von Post, Frid, Kelvered & Madsen-Rihlert, 

2005). Perioperativ vård definieras enligt AORN (Association of Operating Room 

Nurses) som de vårdhandlingar och vårdaktiviteter som utförs av operations- och 

anestesisjuksköterskor under de pre- intra- och postoperativa faserna i samband 

med patientens operation. Pre- står för vården innan operation, intra- står för 

vården under själva operationen och post- står för vården efter (Lindwall & von 

Post, 2000, s.9). I perioperativ vård har en modell vuxit fram så att operations- 

och anestesisjuksköterskan får möjlighet att bära ansvaret för kontinuiteten samt 

synliggöra den naturliga vården för patienten. Modellen kallas för perioperativ 

dialog och har tre olika faser (Lindwall & von Post 2008, s. 87-94). Perioperativ 

dialog följer den perioperativa vårdens faser se figur 1, samtal = dialog. Von Post 

(1999) forskning och avhandling gav perioperativ vård en vetenskaplig grund att 

stå på där fokus ligger på vårdandets kärna (”den mellanmänskliga relationen”) 

och den perioperativa dialogen där en djupare patientkontakt skapas. 

 
Figur 1. Den perioperativa dialogen – en organisationsmodell för kontinuitet (von Post, 1999, s. 

94). 

 

Preoperativ dialog innebär att innan patienten kommer till operationsavdelningen 

träffar han/hon en anestesi- eller operationssjuksköterska för ett preoperativt 

samtal. Patienten får möjlighet att lära känna den anestesi- eller 

operationssjuksköterska som ska vara med under operationen och kan berätta om 

sina funderingar och önskemål inför anestesi och operation. Anestesi- eller 

operationssjuksköterskan får möjlighet att lära känna patienten genom att ställa 
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frågor samt berätta vad som ska hända. Samtalet innehåller datainsamling, 

dataanalys och planering av vården på operationsavdelningen tillsammans med 

patienten (Lindwall & von Post, 2008 s. 87). 

 

Intraoperativ dialog innebär att patienten blir mottagen på operationsavdelningen 

av den anestesi- eller operationssjuksköterska som haft det preoperativa samtalet. 

Patienten får vid ankomsten möta en person han/hon känner igen och har 

förtroende för. Här kan sjuksköterskan få patienten att känna sig trygg och 

eventuella önskemål och funderingar kan besvaras (Lindwall & von Post, 2008, 

ss.90-91). 

 

Postoperativ dialog innebär att en tid efter operationen träffas patienten och 

sjuksköterskan åter för ett sista och avslutande samtal, det postoperativa samtalet. 

Här får patienten en möjlighet att återkoppla till händelserna på 

operationsavdelningen, att ställa frågor och få svar. Sjuksköterskan får även ett 

tillfälle att höra hur patienten upplevde sin tid på operationsavdelningen samt se 

hur han/hon mår efter operationen (Lindwall & von Post, 2008, s.94). 

 

Vikten av att jobba med perioperativ dialog är till fördel både för patienten och 

för sjuksköterskan. Utifrån patientens perspektiv stärks relationen till 

sjuksköterskan genom tillit och samhörighet. Utifrån sjuksköterskans perspektiv 

fördjupas relationen till patienten och hon/han känner mer ansvar samt 

meningsfullhet i utförandet av sina omvårdnadshandlingar. Sjuksköterskan känner 

också att yrkesprofessionen framhävs och utvecklas samt att det blir mer 

stimulans i yrket (Hughes, 2002). Bäckström, Wynn och Sörlie (2006) studie visar 

att patienter som blivit opererad, generellt är nöjda med kvalitén, 

personalkontakten och informationen som var given i samband med operationen. 

En del patienter uttrycker dock ett behov av information och uppföljning efter 

operationen från personalen som var med vid operationen. 

 

Kravet på ökad effektivitet innebär stora kommunikativa utmaningar för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan har kortare tid att etablera kontakt och skaffa sig 

en helhetsbild av patientens situation som är nödvändig för att säkerställa en god 

omvårdnad. Kommunikationens syfte är att skapa god kontakt med patienten för 
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att verkställa sjuksköterskan och patientens mål. Som sjuksköterska utför man 

professionell kommunikation vilket innebär empati, fackkunnande och att vara 

målinriktad (jmf Eide & Eide, 2006, s. 29). Riley och Manias (2003) belyser hur 

omvårdnaden inom operation påverkas och styrs av kommunikationen. 

 

Sjuksköterskan utövar sitt arbete i en miljö som är sluten för omvärlden. 

Arbetsmiljön är både psykosocialt och fysiskt påfrestande. Till psykosocial 

arbetsmiljö hör stress som uppkommer när man saknar förmåga att förutse, 

planera och styra det som händer (Håkansson, 2005, s.149). Till fysisk arbetsmiljö 

hör t.ex. statisk belastning, höga ljudnivåer och strålning (Denward, 2005, s. 91-

99). 

 
I vårt dagliga arbete som operationssjuksköterskor upplever vi att vi har liten 

patientkontakt, liten tid för reflektion över våra vårdhandlingar samt brist på 

professionell omvårdnads utveckling. I Sverige bedrivs forskning kring 

perioperativ omvårdnad och det är viktigt att det fortsätter så att 

operationssjuksköterskans vårdande insatser i samband med operation lyfts fram 

och yrkesprofessionen stärks. På senare år har forskningen inriktats på en modell 

som benämns perioperativ dialog men studierna är få (Lindwall & von Post, 

2009). Vi vill se om den perioperativa dialogen leder till att 

operationssjuksköterskor får bättre möjligheter att planera och förbereda 

omvårdnaden kring patienten vid en operation. Med denna litteraturstudie vill vi 

belysa det perioperativa arbetssättet och utgå från operationssjuksköterskans 

perspektiv. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa det perioperativa arbetssättet med 

inriktning på perioperativ dialog utifrån operationssjuksköterskans perspektiv. 
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Frågeställningar 
• Hur påverkas operationssjuksköterskans yrkesprofession med perioperativ 

dialog? 

• Hur påverkas operationssjuksköterskans arbetsmiljö med perioperativ 

dialog? 

 

Metod 
 

Litteraturstudien är utförd med en kvalitativ ansats baserad på 15 vetenskapliga 

artiklar. Kvalitativa metoder kännetecknas av skrivna eller talade formuleringar, 

inte av siffror och tal (Backman, 2008, s. 33). Artiklar som handlar om 

operationssjuksköterskans perioperativa arbete har sökts, kritiskt granskats och 

samman ställts (jmf Forsberg & Wengström, 2008, s. 34).  

 

Etiska aspekter 
Artiklarna som använts är granskade av etisk kommitté eller där noggranna etiska 

överväganden har gjorts. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien har redovisats. 

Granskningen har utförts utifrån ett objektivt synsätt (Axelsson, 2008, s. 184). 

 

Litteratursökning/Urval 
Artiklar har sökts via databaserna Pubmed och Cinahl där sökorden Perioperative 

care, perioperative nursing, nurse patient relations, theatre nurse, 

workenvironment och perioperativ dialog har använts i olika kombinationer. 

Sökningarna är utförda mellan 2008-10-05 – 2009-03-18 och redovisas i tabell 1. 

Av dessa sökkombinationer fick vi fram titlar och abstrakt. De artiklar som inte 

hade abstrakt samt var reviewer förkastades. De abstrakt som återstod lästes 

igenom och av dessa förkastades de som inte passade till vårt syfte. 17 artiklar 

återstod vilket var otillräckligt. En manuell sökning via referenslistor gjordes som 

resulterade i ytterligare tio artiklar. Sammanlagt kvalitetsbedömdes 27 artiklar. 

Flertalet artiklar som sökts med hjälp av sökord återfanns i bägge databaserna och 

på olika sökordskombinationer men redovisas endast under en viss 

sökordskombination för att ge en tydligare översikt (tabell 1). 
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 Tabell 1.  Översikt av sökord, sökkombinationer, databaser och antal träffar. 2008-10-05 – 2009-             

                  03-18.               

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades var vetenskapliga (Östlundh, 2006 s. 66). Artiklarna är 

skrivna på engelska mellan åren 1993-2008. Artiklarna var fokuserade på 

perioperativ vård och utifrån operationssjuksköterskans perspektiv. Artiklar som 

inte svarade mot syftet eller som enbart berörde patientupplevelser samt 

perspektiv utifrån anestesisjuksköterskor exkluderades. Artiklar som ej hade 

abstrakt valdes bort (Polit & Beck, 2008, pp. 338-339). 

                

Kvalitetsvärdering 
De 27 artiklar som valdes ut genomgick en kvalitetsbedömning. Författarna utgick 

ifrån en bedömningsmall som är inspirerad av Hellze´n, Johanson och Pejlert för 

urval i SBU-rapport (1999) (bilaga 1). I mallen ingick både bedömning av 

kvalitativ- och kvantitativ metod. Författarna läste artiklarna tillsammans och 

gjorde kvalitetsbedömning utifrån mallen. Artiklarna graderades från grad I – III, 

där grad I visade på hög vetenskaplig kvalité och grad III visade på låg 

vetenskaplig kvalité, tabell 2 och 3 (bilaga 2). Endast artiklar med grad I valdes. 

Artiklar som ej hade etiska överväganden graderade författarna till grad II. Efter 

kvalitetsbedömning togs tolv artiklar med låg kvalité bort. Sammantaget fick vi 

fram 15 artiklar fördelat på tio kvalitativa och fem kvantitativa, varav tre stycken 

från manuell sökning och tolv stycken från databas sökningen. Artiklarna lästes 

igenom flera gånger var för sig och därefter jämförde och sammanställde vi 

 Sökord Cinhal PubMed Totalt Utvalda 
#1 Perioperative care 5862 70162 76024  
#2 Perioperative nursing 9516 12478 21994  
#3 Nurse patient relations 15454 27606 43060  
#4 Theatre nurse 219 516 735  
#5 Work environment 12709 37778 50487  
#6 Perioperative dialogue 25 16 41 4 
#7 #1 AND #2 3309 6981 10290  
#8 #7AND #3 133 322 355 9 
#9 #2 AND#5 111 139 250 2 
#10 #9 AND #4 6 7 13 1 
#11 #7 AND #4 AND#5 1 2 3 1 
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innehållet tillsammans. Översikt över kvalitetsbedömningen av de artiklar som 

använts i resultatet redovisas i tabell 4 (bilaga 3).  

 

Analys 
Artiklarna har analyserats med innehållsanalys inspirerad av Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008, s. 159). Samtliga artiklar lästes igenom ett flertal 

gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter togs meningsenheter 

relaterade till syftet ut och markerades med överstrykningspennor i olika färger. 

Meningsenheterna översattes till svenska och kondenserades samt kodades. 

Kategorier bildades utifrån liknande koder (Polit & Beck, 2008, pp. 517-518). 

Analysen resulterade i två kategorier: yrkesprofession och arbetsmiljö. Utifrån 

dem bildades sedan sex subkategorier (figur 2). 

 

             

 

 

 

 

 

 
Figur 2.  Kategorier och subkategorier 

 

 

Resultat 
 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 15 vetenskapliga artiklar, fördelat på 

tio artiklar utförda med kvalitativ metod, fyra artiklar utförda med kvantitativ 

metod samt en artikel som är utförd med både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Alla artiklar är av hög kvalitet. Studierna har utförts i följande länder Island, 

Australien, England, Sverige och Finland.  

Yrkesprofession Arbetsmiljö 

Omvårdnad 

Teknik 

Kompetens 

Stress 

Organisation 

Teamarbete/Roller 
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Operationssjuksköterska kommer i resultatdelen att benämnas med sjuksköterska. 

Resultatet redovisas utifrån följande två kategorier Yrkesprofession och 

Arbetsmiljö 

 

Yrkesprofession 
Under denna kategori presenteras följande subkategorier: omvårdnad, teknik och 

kompetens. 

 

Omvårdnad 

Resultatet visar att omvårdnadshandlingar inom den perioperativa omvårdnaden 

utgick ifrån patienten och för att skydda denne. Sjuksköterskor övergav inte 

patienten och fanns vid dennes sida genom hela den operativa processen. 

Sjuksköterskan vågade visa empati och kunde se en mänsklig varelse i varje 

patient (von Post, 1998). Det var viktigt att sjuksköterskan och patienten hade en 

bra relation så att operationen blev en trygg och positiv upplevelse för alla (Bull & 

FitzGerald, 2006; Von Post, 1998). Information om och till patienten var viktig 

för arbetet före, under och efter operation. Det var också viktigt med ett bra 

bemötande som värderades högt av både patienter och sjuksköterskor (Leinonen, 

Leino-Kilpi, Ståhlberg & Lertola, 2003). 

 

Med arbetssättet perioperativ dialog synliggjordes omvårdnaden, den gav 

kontinuitet och mening i arbetet. Sjuksköterskorna kände sig mera engagerade, 

kunde reflektera över sina handlingar och tiden i operationssalen blev mera 

effektiv. Samspel mellan patient och sjuksköterska skapades genom perioperativ 

dialog vilket gav en hög omvårdnadskvalitet (Lindwall, von Post & Bergbom, 

2003). Sjuksköterskan synliggjordes och blev viktig för patienten vilket gjorde att 

sjuksköterskan kände ökat ansvar för patienten (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 

2007a). Studien som Hansson och Söderhamn (2004) genomfört visade att yngre, 

dagarbetande sjuksköterskor med längre påbyggnadsutbildning var mer positiv till 

att arbeta med perioperativ dialog.  

 

Nurse are prepared to take responsibility for caring and promoting 

discussion on the professional code of ethics and ensuring that the 

ethics of daily nursing are always a current issue. Time must be 
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allowed for, and value placed on, preparing for each new patient 
(Lindwall & von Post, 2008, p. 674). 

 

Teknik 

Bull och FitzGerald (2006) redovisade att sjuksköterskan förutom 

omvårdnadskunskaper måste ha förståelse och kunskap inom teknologi eftersom 

professionen är en kombination av teknologiska och omvårdande aspekter. 

Genom att skapa en lugn och mänsklig framtoning kunde möjlighet ges för 

patienten att känna sig trygg i en teknisk och medicinsk miljö. Enligt Rudolfson, 

von Post och Eriksson (2007b) måste sjuksköterskan ständigt vara flexibel och 

kunna anpassa sina kunskaper och färdigheter till ny utrustning och nya 

instrument. 

 

I have considered this very often, but damn it, you´ve got to use your 

head. Every patient is different. There is a risk that you shield yourself 

so much from the patient in an operating department that you live in a 

technical world. I don´t think it benefits your personal development; 

you become nothing more than an efficient machine (Rudolfson et al, 
2007, p. 317.) 

 

Kompetens 

För att erbjuda en god kompetens måste sjuksköterskan ha fått en bra preoperativ 

information om patienten. Sjuksköterskan kunde då bättre förbereda och planera 

operationen som bidrog till att kontinuiteten ökade (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 

2008). Kontinuiteten i arbetet gav mening och synliggjorde sjuksköterskans 

profession och kompetens (Lindwall et al, 2003). Meretoja, Leino-Kilpi och Kaira 

(2004) påvisar i sin studie att sjuksköterskor hade hög kompetens i att hantera 

akuta situationer och att handla snabbt men i hjälpande situationer och för att 

säkerställa omvårdnadskvaliteten uppgav de att de hade lägre kompetens. 

Lindwall och von Post (2008) studie visade att, för att öka och vidareutveckla sin 

kompetens behövde sjuksköterskorna få tid att reflektera och diskutera över sina 

handlingar. 

 

The work must be organised. There are some surgical operations that 

need special staffing and when this happens those resources must be 

available…you must have the nurse who are trained for those 

operations (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008, p. 35). 
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Arbetsmiljö 
Under denna kategori presenteras följande subkategorier: stress, organisation 

samt teamarbete och roller. 

 

Stress 

Leinonen et al (2003) visade i sin studie att sjuksköterskor upplevde arbetsmiljön 

som stressig. En stressfaktor var att tiden med patienten var kort och 

förutsättningarna för god omvårdnad var begränsad. Gillespie och Kermode 

(2003) visade i sin studie att stress uppkom då sjuksköterskorna inte hann planera 

sitt arbete rent praktiskt under dagen samt när de kände sig otillräckliga i sitt 

arbete t.ex. när liv inte gick att rädda. 

 

Arbetsmiljön på operationsavdelningen där den psykosociala atmosfären som 

innefattade attityder och relationer mellan kollegor kunde påverka 

sjuksköterskorna så att de slutade tänka för att överleva stressen och de upplevde 

det omöjligt att engagera sig i patienterna (Lindwall & von Post, 2008).  

 

I studien som Lindwall et al (2003) utförde visade det sig att med perioperativ 

dialog kunde sjuksköterskor förbereda sig bättre, vilket ledde till mer effektivitet 

på operationssalen. Den stegrande produktiviteten i arbetsmiljön tvingade fram en 

obalans mellan personal och satte säkerheten för patienten åt sidan. 

Sjuksköterskorna beskrev hur de förväntades att göra mer mellan operationerna 

och med förberedelserna inför operation på kortare tid. Sjuksköterskorna kände 

stress och anspänning på arbetet men samtidigt en spänning och förtjusning med 

sitt arbetstempo. De upplevde sig kämpa mot tiden och blev utmattade mentalt 

efter dagens slut, de hade svårt att koppla av (Alfedsdottir et al., 2007). 

 

Usually I am very, very tired when I get home. I am not tiered while at 

work – it is fun to be at work and I like my job and I`m very proud of it 

– but I am very tired when I get home. (Alfreddottir et al, 2007, p. 34.) 
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Organisation 

Sjuksköterskorna beskrev att planering av operationsprogram oftast ej var 

realistiska. Patienterna kunde ofta bli strukna från det planerade 

operationsprogrammet. Operatörer och sjuksköterskor skiljde sig åt genom att 

operatörerna såg till själva operationen och inte tänkte på all planering och 

omvårdnad vilket sjuksköterskan gjorde. Därför upplevde sjuksköterskan en 

värdekonflikt att inte kunna påverka organisationen som styr och planerar 

arbetsförhållandena på operationsavdelningen (von Post, 1996). 

 
The operating programmes are too optimistic and unrealistic. The 

administrator calls the patient into the operating theatre, and sends 

him back without being operated on I feel uncaring when I meet the 

patients (von Post, 1996, p. 245). 
 

I Hansson och Söderhamn (2004) studie visades att organisationen måste vara 

uppbyggd på ett sätt som möjliggjorde och gav utrymme för sjuksköterskor att 

utföra perioperativa samtal med patienten. Även studien som Rudolfson et al 

(2007c) gjorde visade att när avdelningschefer förstod och fick insikt med 

betydelsen att arbeta med perioperativ dialog inte bara var viktig för 

sjuksköterskorna utan även för organisationen då effektiviteten och kontinuiteten 

blev bättre. Avdelningscheferna gav därför utrymme för perioperativa 

sjuksköterskor att utvecklas och genomföra detta arbetssätt. Rudolfson, Ringsberg 

och von Post (2003) visar att perioperativa sjuksköterskor upplevde svårigheter att 

få gehör från organisation och arbetsledning till att arbeta med perioperativ 

dialog.  

 

Teamarbete och roller 

Sjuksköterskor på operationsavdelningar arbetade i team (Lindwall & von Post, 

2008; Coe & Gould, 2008; Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). De flesta 

sjuksköterskor beskrev att de hade en positiv inställning till att tillhöra ett team. 

Det som upplevdes negativt med teamarbete var att man inte vågade kritisera 

varandra och ändra på invanda arbetssätt (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). 

Brist på samarbete och orealistiska förväntningar gjorde att konflikter lätt uppstod 

i ett team (Gillespie & Kermode, 2003). 
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It`s (nursing) more professional, our nursing is better after we 

introduced teamwork in the operating room. You know the skills and 

knowledge of your team colleague, everyone knows what to do and 

things go smoothly. We´re just more competent (Alfredsdottir & 
Bjornsdottir, 2007, p. 33). 
 

 

Studien som Coe och Gould (2008) genomfört visade att en del av 

sjuksköterskorna upplevde sin roll som otydlig och en del sjuksköterskor 

upplevde att andra professioner inte förstod deras roll. Lindwall och von Post 

(2008) visade i sin studie att det var viktigt att personalen visade respekt för 

varandra så att alla blev sedda och hörda i det professionella teamet. Varje 

professions uppgifter var lika viktig för att teamet skulle fungera. 

 

Svagt ledarskap tillät informella chefer att styra på en operationsavdelning. Detta 

skapade en osäkerhet mellan kollegorna. Fasta rutiner var viktiga för att personer 

som utövade maktstruktur inte skulle få utrymme till det och styra andra. Brist på 

intresse för nya förslag hos äldre sjuksköterskor gjorde att utveckling hindrades 

och ledde till konflikter dem emellan (Lindwall & von Post, 2008). 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
I början var det svårt att få fram tillräckligt med material eftersom det är så lite 

forskat inom detta område. Därför gjordes en manuell sökning via referenslistor 

och på namnet Irene von Post då vi vet att hon är företrädare inom perioperativ 

vård. Då artiklarna är på engelska har det ibland varit svårt med översättningen 

och tolkningen av texten kan ha påverkats. En svaghet i resultatet kan vara att 

många artiklar är skrivna av samma författare. Positivt är att en del artiklar ändå 

kommer från flera länder. De artiklar som ej hade abstrakt exkluderades även om 

titeln verkade stämma överens med innehållet. Resultatet kan ha påverkats av 

detta. Vår egen förförståelse som operationssjuksköterskor kan ses som både en 

styrka och svaghet. Styrkan är att lättare kunna sätta sig in i artiklarnas innehåll 
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eftersom vi har kunskap inom området. Vår förståelse inom ämnet leder till att 

öka och utveckla kunskapen. Svagheten är att våra egna förutfattade åsikter kan 

ha styrt tolkningen av resultatet. Innehållsanalys passade till vår litteraturstudie då 

analysen av texten utgjordes av att meningsenheter lyftes fram och vi kunde 

därför plocka fram det som var av värde. Det som var svårt var att analysera de 

kvantitativa artiklarna då det inte fanns så mycket text att tolka utan artiklarna 

utgjordes mest av tabeller och siffror. Författarna upplevde att det var lättare att 

tolka texter än siffror och tabeller. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa det perioperativa arbetssättet med 

inriktning på perioperativ dialog utifrån operationssjuksköterskans perspektiv. 

Viktiga resultat som framkom i studien är att operationssjuksköterskorna stärkte 

sin yrkesprofession, de kände ökat ansvar och kontinuitet för sina arbetsuppgifter 

med perioperativ dialog. Det som även framkom i resultatet är att arbetsmiljön på 

operation försvårar att införa ett nytt arbetsätt. 

 

Med perioperativ dialog skulle det finnas möjligheter att stärka yrkesprofessionen 

och göra det möjligt för övriga yrkeskategorier att sätta sig in i vad det innebär att 

arbeta som sjuksköterska på operation. Det upplevs ofta att rollen är otydlig, andra 

professioner vet inte hur operationssjuksköterskan arbetar. Detta påvisas också i 

studien som von Post et al. (2005) gjort. Denna studie visar också på att arbeta 

med perioperativ dialog förmodas kunna ge ökat samarbete dels mellan olika 

yrkeskategorier på operation men också mot vårdavdelningar. Om 

operationssjuksköterskan fick möjlighet att besöka vårdavdelningar i samband 

med patientsamtalen skulle det kunna öka kunskapsutbytet mellan sjuksköterskor 

och få ett bredare perspektiv. I studien som Hallin och Danielson (2007) utfört 

visade det sig att de som arbetar med perioperativ vård vill skaffa sig ett bredare 

perspektiv och dela med sig av sina kunskaper vilket leder till ökad skicklighet 

och ökad patientkontakt. 

Med perioperativ dialog skulle operationssjuksköterskor vara mer förberedda och 

hinna planera inför operationen så att när patienten kommer till oss är allt klart 

med förberedelser. Det behövs kortare tid på operationssalen innan patienten sövs 
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eftersom både sjuksköterskan och patienten redan etablerat kontakt och fått svar 

på sina frågor vilket också kommer fram i FoU-rapporten (2004). En operation är 

en stor anspänning för patienten, att då mötas av ett känt ansikte där kontakten 

mellan patient och sjuksköterska tidigare etablerats kan göra att patienten känner 

sig mer lugn och trygg vilket överensstämmer med andra studier (Hughes, 2001; 

Martin, 1996). Vi som operationssjuksköterskor känner ofta att patientkontakten 

saknas och att det blir mer en löpandebandprincip där brist på reflektioner över 

vårt arbete oftast sätts åt sidan. Att som operationssjuksköterska få möjlighet att 

möta patienten efter operation skulle ge tid för reflektion och möjlighet till 

feedback över våra handlingar vilket skulle öka kompetensen. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) bygger relationen mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal på att respekt och integritet tillgodoses. Vården ska utformas 

och genomföras så långt som möjligt i samråd med patienten.  

 

Som operationssjuksköterskan arbetar idag är vi oftast ensamma i vår profession 

på operationssalen. Alla arbetar vi olika och vi saknar kollegiala möten då tankar 

och kunskapsutbyte kan ske där vi också skulle få möjlighet att ta reda på nya 

forskningsrapporter. Hallin och Danielson (2007) visar att sjuksköterskor idag har 

liten tid att tala med andra kollegor under arbetstid. Enda chansen är att samtala 

under luncher eller kaffepauser. Sjuksköterskor tycker att det är viktigt med 

reflektion och att få diskutera med andra om det som sker på arbetsplatsen.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever stress vilket vi också upplever i vårt 

dagliga arbete där det förväntas att vi ska hinna göra mer på kortare tid. 

Arbetstempot på en operationsavdelning är oftast högt uppdrivet och det är lätt att 

påverkas av attityden att om arbetsuppgifterna utförs snabbt klassas man som en 

duktig sjuksköterska. Det tekniska tar oftast överhand och man tappar fokus på 

patientens övriga omvårdnadsbehov (Vårdförbundets rapport, 2006). 

 

Vi är två professioner anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor som 

arbetar väldigt nära varandra men har olika ansvarsområden. Det är svårt att sätta 

sig in i varandras roller och det kan upplevas otydligt från bägge håll. Därför är 

det viktigt med kommunikation och att visa respekt mot varandra. Resultatet visar 

att de flesta sjuksköterskor var positivt inställda till teamarbete men att det lätt 
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uppstod konflikter av olika anledningar. Det framkom också i resultatet att 

sjuksköterskor upplever att andra i teamet inte förstod deras yrkesroll. Vi upplever 

att andra i teamet inte riktigt förstår våra arbetsuppgifter och vad som ska utföras 

av oss både före, under och efter operation. Vi tror att teamkänslan skulle stärkas 

med att införa perioperativ dialog för då måste kommunikationen bli mera tydlig 

eftersom en person besitter med information om patienten och det måste delges 

till de övriga i teamet för att utöva ett samarbete. Studien som von Post et al. 

(2005) visar på att samarbete skulle utvidgas vilket innebär att personalen tar 

tillvara tiden genom att hjälpas åt och lösa problem samt visa förståelse för 

varandra. Personalen skulle bli mer flexibel och engagera sig i varandras tankar 

och idéer, både inom operation och inom övriga vårdavdelningar med 

perioperativ dialog. 

 

Som organisationen ser ut idag med ökade krav på produktivitet samt stressen vi 

upplever i bytestiderna mellan operationer då tiden blir en bristvara så anser vi att 

det inte finns tillräckligt med utrymme för att arbeta med perioperativ dialog. 

Även om tidigare forskning (Lindwall & von Post, 2003; von Post et al, 2005; 

Rudolfsson et al. 2007a & 2007b; Lindwall & von Post, 2008; Lindwall & von 

Post, 2009) påvisar de positiva effekterna av perioperativ dialog finns idag inga 

mätbara instrument som påvisar tidsvinst och att det är kostnadseffektiviteten som 

oftast organisationen tittar på. Vi anser därför att det behövs mer forskning inom 

detta område så att det kan förankras hos verksamhetsledning och organisation. I 

vårdförbundets rapport (2006) har de kommit fram till att det är viktiga skäl till att 

organisationen måste förändras så att sjuksköterskor får det lättare att arbeta enligt 

den perioperativa dialogen för att säkerställa patientsäkerheten och för 

effektiviteten med operationerna. Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde 

svårigheter från organisationen och arbetsledningen med att arbeta med 

perioperativ dialog. Det räcker inte med några eldsjälar som vill försöka bedriva 

perioperativ dialog på en operationsavdelning. Det krävs förståelse och stöd från 

närmsta chef och arbetsledning. Vi tycker även att ett annat hinder kan vara i vilka 

negativa attityder som förekommer hos kollegor, att inte våga förändra sitt 

arbetssätt eller att tillåta varandra att några får pröva på och se om det är ett 

arbetssätt som tillför arbetsplatsen något positivt. Studien som Hallin och 

Danielson (2007) gjort visar att det inte finns någon tradition i att hänga med i 
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forskningsutvecklingen och arbeta efter det. Studien visar också att det tar lång tid 

att förändra attityder. von Post et al. (2005) påvisar i sin studie att sjuksköterskor 

med utbildning i perioperativ dialog visar en positivare inställning än de icke 

utbildade. Det kan handla om att de kollegor som är negativa inte har det synsättet 

på omvårdnad som dagens nyutbildade sjuksköterskor har. Utbildningen är idag 

mera inriktad på omvårdnad och evidens och de arbetar självständigt, vågar ta 

egna initiativ, kritiskt bedöma och har förmåga till informationsutbyte på 

vetenskaplig nivå vilket också Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006, ss. 35-36) 

säger. 

 

Slutsats 
Vi anser att med perioperativ dialog kan vår arbetsmiljö bli stressigare än vad den 

är idag om inte våra arbetsrutiner och organisation ändras så att det ges möjlighet 

och utrymme till att arbeta med perioperativ dialog. Styrkan med detta arbetssätt 

anser vi vara att vår omvårdnadskompetens och yrkesprofession stärks och vi 

skulle bli mer synlig utåt. Det ställs idag större krav på arbetsplatser att göra dem 

attraktiva för att få behålla kompetensen. Vi tror att om möjligheten finns att 

införa perioperativ dialog skulle det öka rekryteringen av 

operationssjuksköterskor samt lättare få behålla de nyutbildade. Studierna som 

von Post gjort visar på många fördelar och att många sjuksköterskor är positiva 

till att arbeta med perioperativ dialog. Vi skulle vilja se fler studier i framtiden 

som mera tydligt påvisar hur perioperativ dialog fungerar i praktiken vilket vi har 

saknat från de artiklar vi har studerat. 
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deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med 

för få patienter och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal deltagare, 

tveksamma statistiska 

metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt deltagarmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder 

(t.ex. multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat deltagarmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 

eller inadekvata statistiska 

metoder. 
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Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 49). 

 

 

 I: Hög II:Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl 

beskriven undersökningsgrupp 

och kontext. Metod och analys 

väl beskriven och genomförd, 

resultatet är logiskt och 

begripligt, god 

kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning 
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Tabell 4. Översikt över kvalitetsbedömningen av de inkluderade artiklar som använts i resultatet.   Bilaga 3 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 
design/ 
Kvalitet 

Alfredsdottir, 
Bjornsdottir. 
2007 
Island 
 

Att identifiera vad 
operationssjuksköterskor  
tror påverka patientsäkerheten och hur 
de ser på deras roll för att öka 
patientsäkerheten 

Kvalitativ 
halvstrukturerade 
intervjuer följt av 2 
fokusgrupper 

N=16 Innehållsanalys Tre faktorer som var mest viktig för att öka 
patientsäkerheten var förebyggande åtgärder, 
kunskaps- och erfarenhetsmässiga kollegor som 
stöttar genom team arbete och ömsesidig tillit 
med många år av samarbete. 
 

K1 

Bull, 
FitzGerald. 
2006 
Australien 
 
 
 

Att belysa omvårdnaden hos 
operationssjuksköterskor i en teknisk 
miljö 

Kvalitativ 
 

N=5 Etnografisk Att operationssjuksköterskeyrket är en 
kombination av omvårdnad och det tekniska och 
inget utesluter det andra 

K1 

Coe. 
Gould. 
2008 
England 
 
 

Att belysa den nationella spridningen 
av incidenser av missförstånd mellan 
professionella grupper på 
operationsavdelningar och frekvensen 
av upplevda aggressiva beteenden 
mellan operationspersonal 

Kvantitativ 
Frågeformulär icke 
experimentell 
tvärsnitt 
undersökning 

N=209 Beskrivande 
statistisk analys 

Missförstånd uppkommer då sjuksköterskor inte 
har klara, tydliga och gemensamma 
omvårdnadsmål. Missförstånd uppkommer även 
då operationsprogrammet ändras och då inte 
utrustning/instrument finns tillgänglig samt att 
det inte finns tillräckligt med personal 

P1 

Gillespie  
2003 
Australien 
 

Att undersöka effekten av 
arbetsrelaterade trauman hos 
perioperativa sjuksköterskor under 
perioperativ vård, hur de  uppkommer 
och hur de hanterar stress. 

Kvantitativ och 
Kvalitativ 
Frågeformulär 
Tvärsnitts 
undersökning 

N=75 ANOVA 
Chi-2-test  
Student´s t-test 

De upplevda händelser som stressar mest i deras 
dagliga arbete är indelade i fem kategorier vilka 
är: praktiska händelser, patient död, konflikt/ 
missförhållanden, brist på mänskliga och 
materiella resurser samt patientens 
hälsotillstånd. 

P1 och 
K1 
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Hansson, 
Söderhamn. 
2004 
Sverige 
 
 

Att undersöka attityder hos en grupp 
svenska operations- och 
anestesisjuksköterskor genom 
perioperativa samtal  

Kvantitativ 
 
Frågeformulär 
Icke experimentell 
Tvärsnitt 
undersökning 

N=86 
 

Student´s t-test Attityder till perioperativa samtal var överlag positivt. 
Studien visade dock att de som var yngre, hade mer 
utbildning och som arbetade dagtid var mer positiv 
perioperativa samtal.  

P1 

Leinonen, 
Leino-
Kilpi, 
Sthålberg, 
Lertola. 
2003 
Finland 
 
 

Att sammanföra patienters och 
sjuksköterskors upplevelser av 
kvaliteten av perioperative vård och 
identifiera möjliga skillnader av dessa 
upplevelser 

Kvantitativ 
Strukturerat 
frågeformulär Icke 
experimentell 
Deskriptiv 
Tvärsnitt 
undersökning 
 
 

N=1017 
 

Mann-Whitney 
U-test 
Chi-2-test 
Student´s t-test 
Spearman 
correlation 
coefficient 
Wilcoxon´s two-
sample test 
Spearmans 
korrelations 
coefficient 

Upplevelsen av kvaliteten av perioperativ vård var god 
från både sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor var 
överlag mer kritiska till patienternas omvårdnad men 
gemensamt var att båda grupperna ansåg att 
informationen till patienten var otillräcklig. Patienterna 
ansåg att informationen i operationssalen var 
otillräcklig.  

P1 

Lindwall, 
Von Post, 
Bergbom.  
2003 
Sverige 
 
 
 

Att beskriva och förstå upplevelsen av 
omvårdnaden genom pre-, intra- och 
postoperativ dialog utifrån patienters 
och sjuksköterskors perspektiv 

Kvalitativ N=20 Hermeneutisk Patienter och sjuksköterskor erfarenheter utifrån de 
perioperativa samtalen vilket visar på kontinuitet och 
engagemang i omvårdnaden 

K1 
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Lindwall, 
Von Post. 
2008 
Sverige 
 
 

Att undersöka vanor inom den perioperativa 
vården 

Kvalitativ 
Fokusgrupp 

N=30 Hermeneutisk Vanor som främjar etiska värden såsom att visa respekt 
för varandra. Vanor som hindrar utveckling såsom att 
inte dela med sig av kunskaper samt att inte prata om 
etik och omvårdnad. Vanor som ”sitter i väggarna” 
såsom maktstruktur och den ökandeproduktiviteten gör 
att operationssjuksköterskan känner sig ensam i sitt 
ansvar mot patienten. 

K1 

Meretoja, 
Leino-
Kilpi, 
Kaira. 
2004 
Finland 
 

Att jämföra sjuksköterskors upplevelser av 
deras nivåer av kompetens och hur ofta 
kompetensen används beroende på arbetsplats. 

Kvantitativ  
Frågeformulär 
Icke 
experimentell 
Tvärsnitts 
undersökning 

N=498 
(N=15) 

ANOVA 
Tukey´s HSD 
test 

Operationssjuksköterskor 
upplever lägre kompetens gällande omvårdnad och 
säkerställande av kvalité än vad 
avdelningssjuksköterskor 
upplever. Däremot i handlande situationer upplever 
operationssjuksköterskor högre kompetens. 

P1 

Rudolfsson, 
Ringsberg, 
Von Post. 
2003 
Sverige 
 
 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 
perioperativ dialog. 

Kvalitativ 
 

N=20 Grounded 
Theory 

Sjuksköterskor kände att de skapade omvårdnadsrelation 
och upplevde att patienten var en mänsklig varelse. De 
kände ansvar för patienten under hela den perioperativa 
processen och inte bara en del av den.  

K1 

Rudolfsson, 
Von Post, 
Eriksson. 
2007a 
Sverige 
 
 
 

Att göra en sammanställning av resultat från två 
föregående kvalitativa studier för att frambringa 
en ny förståelse och samstämmighet på hälsa i 
den perioperativa dialogen utifrån patienters, 
anestesisjuksköterskor och 
operationssjuksköterskors perspektiv 

Kvalitativ N=38 Grounded 
Theory 

Perioperativa sjuksköterskor får en helhetssyn på 
patienten och känner samhörighet och ansvar för 
patienten. Sjuksköterskorna upplever kontinuitet i 
omvårdnaden 

K1 
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Rudolfsson, 
Von Post, 
Eriksson. 
2007b 
Sverige 
 
 

Att uppnå/erhålla en ny förståelse av vad 
omvårdnad utgör i perioperativ dialog från 
patienter, anestesisjuksköterskor och 
operationssjuksköterskors perspektiv. Hur 
sjuksköterskor förenar omvårdnad till en helhet i 
perioperativ dialog och hur omvårdnad blir synlig 
för patienten i dialogen. 

Kvalitativ N=38 Hermeneutisk När sjuksköterskor använder sig av perioperativ dialog kan 
de ge löfte till patienten att finnas vid deras sida hela 
vägen. Sjuksköterskorna känner att de kan ta ansvar och det 
skapar en kontinuitet i omvårdnaden. 

K1 

Rudolfsson, 
Von Post, 
Eriksson. 
2007c 
Sverige 
 

Att utifrån avdelningschefers perspektiv fånga en 
komplett bild av deras syn på perioperativ 
omvårdnad och om det fanns förutsättningar att 
utveckla perioperativ omvårdnad  

Kvalitativ 
 

N=10 Hermeneutisk När avdelningschefer förstod att perioperativ omvårdnad är 
en process fick de mer förståelse och ansvar för att 
sjuksköterskorna skulle upprätthålla och utveckla den 
perioperativa dialogen i omvårdnaden. 

K1 

Von Post 
1996 
Sverige 
 
 

Att belysa etiska dilemman som uppkommer i den 
perioperativa sjuksköterskans arbete 

Kvalitativ  N=130 
(N=6) 

Innehållsanalys Operationssjuksköterskan upplever mest etiska dilemman 
och värdekonflikter i den intraoperativa fasen och det är där 
de flesta konflikter uppkommer. Konflikterna handlar om 
hur personal behandlar patienten, att de behandlar de 
oprofessionellt, att de inte skyddar patienten från skada och 
förnedring och att de försummar respekten för mänsklig 
värdighet och självbestämmande. 

K1 

Von Post 
1998 
Sverige 
 
 

Att erhålla en bättre insyn i perioperativa 
sjuksköterskors erfarenhet i en värdekonflikt som 
har uppkommit i perioperativ vårdmiljö och hur de 
hanterar denna situation 

Kvalitativ 
 

N=100 Hermeneutisk Perioperativa sjuksköterskors konflikter mellan patienter, 
läkare, övrig personal samt sig själva i 
omvårdnadssituationer 

K1 

 

 

 


