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Abstrakt 
Perioperativ omvårdnad innebär att sjuksköterskor mö-
ter de patienter som skall genomgå kirurgisk behand-
ling handling före operation, ansvarar för omvårdnaden 
under operation och avslutar omvårdnadsinsatsen med 
att möta patienterna efter avslutad operation. Syftet 
med detta arbete var att beskriva sjuksköterskors upp-
levelser av patientsamtal i perioperativ omvårdnad. 
Elva vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier; 
att kontinuitet i omvårdnad ger professionell utveckling 
och arbetstillfredsställelse, att utveckla en vårdande re-
lation som ger kunskap om patienten som person samt 
att vara osynlig i rutiner och teknik. Genom att använda 
samtal i den perioperativa omvårdnaden upplevde sju-
sköterskan att hon åstadkom kontinuitet, utvecklades 
professionellt och blev synlig för patienterna. Bi-
dragande orsaker till att perioperativa samtal inte 
genomfördes var brist på rutiner och arbetsledningens 
målsättning. Konklusionen är att perioperativa samtal 
är betydelsefulla för sjuksköterskan i den perioperativa 
omvårdnaden. 
 
Nyckelord: litteraturstudie, operationssjuksköterska, 
preoperativa samtal, perioperativ omvårdnad, upplevel-
se.  
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Vid många sjukdomar är kirurgi den bästa medicinska behandlingsmetoden och det 

finns mycket som kan oroa den person som ska opereras. Tankar på kommande anes-

tesi och operation kan vara skrämmande. Många är rädda att förlora kontrollen och 

osäkerheten inför diagnosen före en operation kan vara en allvarlig påfrestning. En 

del känner en stark skräck för att inte vakna upp från narkosen eller för att dö under 

operationen. Många patienter oroar sig för konsekvenserna av en operation och det 

gäller i hög grad människor med cancer och hjärtproblem (Heikillä, Paunonen, Laip-

pala & Virtanen, 1998). 

 

Vård före, under och efter operation (perioperativ vård) som begrepp började använ-

das i USA under 1970-talet. Det finns skillnader i ansvar och utbildning mellan sjuk-

sköterskor avseende perioperativ vård mellan USA och Sverige. Lindwall och von 

Post (2000) föreslår en svensk definition av perioperativ vård som till stor del följer 

den amerikanska definitionen ”Perioperativ vård är vårdhandlingar och vårdaktivite-

ter som utförs av anestesi och operationssjuksköterskor under de pre –intra –och 

postoperativa faserna i samband med en patients operation.” (s. 8). Perioperativ vård 

hänvisar till tiden närmast patientens operation. Genom perioperativt omvårdnads-

tänkande får anestesi och operationssjuksköterskor en möjlighet att utveckla en om-

vårdnadsrelation. Ansvaret omfattar därmed inte bara den intraoperativa fasen, utan 

även ansvar för patientens välbefinnande under tiden närmast före och efter operatio-

nen. Patienternas pre- och postoperativa faser sammanfaller inte med sjuksköterskor-

nas, eftersom patienternas preoperativa fas börjar när de känner att något inte står rätt 

till i kroppen och den postoperativa fasen avslutas inte förrän patienterna slutar tänka 

på sin operation (Lindwall & von Post, 2000). 

  

McGarvey, Chambers och Boore (2000), beskriver att operationssjuksköterskans ti-

digare roll var att vara kirurgens hjälpreda. Numera innebär omvårdnad på en opera-

tionsavdelning att sjuksköterskan skall identifiera varje patients olika behov, vara 

professionell, erbjuda individuell omvårdnad och ha ansvar och kontroll för patien-

tens välbefinnande under operationen. I arbetsuppgifterna ingår också att kunna 

handha avancerad teknisk utrustning som används under en operation och att tillgo-

dogöra sig ständigt nya evidensbaserade kunskaper.  
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Operationssjuksköterskans omvårdnad på en operationsavdelning har en betydelse-

full roll i den moderna hälso- och sjukvården. Genom intervjuer med patienter och 

sjuksköterskor visade Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg och Lertola (2001), i en stu-

die att den perioperativa vården inte blivit tillräckligt uppmärksammad inom om-

vårdnadsforskningen. Patienter upplevde att de inte hade inflytande över sin vård och 

de blev inte heller uppmuntrade att fråga. Därför är mer forskning angående periope-

rativ vårdkvalitet angelägen och brådskande.  

 

Perioperativa samtal är de samtal som sjuksköterskor genomför pre- intra- och post-

operativt med de patienter vars operation de ska vara delaktig i och ha omvårdnads-

ansvar för. Målet med perioperativ omvårdnad är att skapa förutsättningar för värdig 

vård, att skydda patientens värdighet och att göra vården säker. I det preoperativa 

samtalet samlar sjuksköterskan data genom att lyssna till patientens berättelse. Hon 

tolkar patientens och i förekommande fall närståendes data, för att kunna planera 

vården tillsammans med patienter och eventuellt, anhöriga. Postoperativa samtal ger 

patienter möjligheter att utvärdera vården och den omvårdnadsansvariga sjuksköters-

kan kan få en återkoppling till sin omvårdnadsinsats. I Sverige finns ännu ingen tra-

dition att patienter och sjuksköterskor möts i samtal inför eller efter ett kirurgiskt in-

grepp. Mötet mellan sjuksköterskor och patienter innan operationen begränsas vanli-

gen till en kortare presentation och saklig information. Därmed kan sjuksköterskorna 

gå miste om värdefull information om patienterna som de har ansvar för under tiden 

operationen utförs (Lindwall & von Post, 2000, s. 82-92).  

 

För att vidareutveckla kunskap för operationssjuksköterskor anser vi att det är ange-

läget att sammanställa vetenskapliga resultat av forskning som berör perioperativ 

omvårdnad. Frågorna vi ställer oss är: Hur sjuksköterskor beskriver sina upplevelser 

av patientsamtal i perioperativ omvårdnad. Syftet med denna litteraturstudie var där-

för att beskriva sjuksköterskors upplevelser av patientsamtal i perioperativ omvård-

nad.  

 

Vi har valt att benämna sjuksköterskan hon i hela arbetet, oavsett kön. Vidare så ar-

betar sjuksköterskor med olika specialistkompetenser på en operationsavdelning, 

men vi har valt att inte skilja på t.ex. anestesisjuksköterskor och operations-

sjuksköterskor i arbetet. Vi använder begreppen sjuksköterska och sjuksköterskor 
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genomgående och menar med detta de personer som är legitimerade sjuksköterskor 

med specialistkompetens för arbete på anestesi eller operationsavdelning.  

 

Metod  
Litteratursökning 

Litteratursökning har skett i de bibliografiska referensdatabaserna, Medline, EBSCO-

Host och CINAHL, liksom även manuell sökning i vetenskapliga artiklars referens-

listor. Sökorden var, operating room nurse, perioperative dialogue, periope-rative 

nursing care, postoperative nursing, experience, perioperative caring och dialogue. 

Vi sökte också vetenskapliga arbeten av forskaren von Post. Av totalt femtiosex ar-

tiklar valde vi ut elva som vi bedömde motsvarade syftet med studien. 

 

Analys 

Analysmetoden som användes var innehållsanalys. Det är en metod att systematiskt 

organisera och hantera verbal, nedskriven eller observerad data och objektivt göra en 

meningsfull konklusion av materialet (Downe-Wambolt, 1992; Polit & Hungler, 

1999, s. 209). På detta sätt kan vissa fenomen beskrivas och urskiljas. Målet med in-

nehållsanalys är att tydliggöra samband och relatera och reflektera över olika sam-

manhang (Downe-Wambolt, 1992). Catanzaro (1998) förklarar att kvalitativa data ut-

trycks i långa ord och meningar snarare än korta och entydiga siffror. Att analysera 

kvalitativa data är en besvärlig process, som kräver många timmars noggrant arbete. 

Undersökaren måste organisera datamaterialet i mönster och korstesta informationen 

mot datamaterialet som ska beskrivas. Att analysera kvalitativa data är en kreativ 

process vilket medför att varje person har sitt eget tillvägagångssätt. Innehållsanalys 

är användbar för att studera kvalitativa data på grund av att man kan använda ostruk-

turerat material som t.ex. texter. Metoden är känslig för innehållet och symboliken i 

datamaterialet. I analysarbetet kan forskaren ha en ansats att förstå och beskriva tex-

tens underliggande budskap sett i sitt sammanhang, en latent innehållsanalys eller en 

ansats att beskriva textens manifesta innehåll.  

 

I manifest innehållsanalys granskar undersökaren textmaterialets ord, fraser, 

beskrivningar och uttryck som är betydelsefulla för det fenomen som studeras. 
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Texten delas upp i kortare meningsfulla enheter som sedan grupperas och organise-

ras. Undersökaren utgår ifrån syftet med studien i analysarbetet. För att kunna kate-

gorisera måste undersökaren skapa ett särskilt kodnings och numreringsschema i 

syfte att behandlingen av innehållet ska bli så exakt och komplett som möjligt. Syftet 

med denna stränghet vid kategorisering, kodningsscheman, bedömning och överens-

stämmelse av koder är att ge undersökaren en möjlighet att bekräfta trovärdigheten i 

innehållsanalysen (Catanzaro, 1998). 

 

I denna litteraturstudie har de utvalda artiklar som svarade mot syftet analyserats 

med manifest innehållsanalys. Analysen, inspirerad av Catanzaro (1998) innebar att 

artiklarna lästes igenom flera gånger och kodades. Därefter togs textenheter ut som 

svarade mot syftet. Textenheterna numrerades, översattes, kondenserades och över-

fördes i en tabell för att få det mer överskådligt. De kodade kondenseringarna fördes 

samman i olika kategorier som därefter jämfördes med varandra. Grupper som likna-

de varandra sammanfogades stegvis. Slutligen var materialet reducerat till tre katego-

rier. Dessa jämfördes ånyo med de ursprungliga textenheterna i syfte att kon-trollera 

att essensen i datamaterialet uttrycktes i de fyra kategorierna. För att säkra validiteten 

av att textenheterna beskrev de ursprungliga texterna lästes artiklarna igenom ett fler-

tal gånger under hela processen i analysen. Under arbetets gång har två seminarier 

hållits där vi redovisat datainsamlingen och hur analysen av data har gått till. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 
 
Författare, år 
 
 

Typ av studie 
/analysmetod 
 

Deltagare Huvudfynd 
 
 

    
Alverson, (1987) Intervjuer och mätning av 

empatinivå/innehållsanalys 
17 sjuksköterskor Genom preoperativa samtal 

blev sjuksköterskan mer med-
veten om patienten som enskild 
människa 

Bull & FitzGerald, 
(2004a) 
 
 
 
 

Etnografisk studie, semi-
strukturerad inter-
vju/innehållsanalys 
 
 
 

5 sjuksköterskor 
 
 
 

Sjuksköterskorna agerade som 
patientens advokat i en utsatt si-
tuation 
 
 
 

Bull & FitzGerald, 
(2004b) 
 
 

Etnografisk studie, obser-
vationer och intervju-
er/innehållsanalys 

Sjuksköterskor på en 
operations-avdelning 
1998-2002 
 

Operationssjuksköterskans ar-
bete var många gånger osynligt 
för patienten  
 

Leinonen, Leino-Kilpi 
Ståhlberg & Lertola, 
(2003) 

 

 

 

 

Strukturerad en-
kät/innehållsanalys 

 

874 kirurgiska patien-
ter och 143 sjukskö-
terskor från fem ope-
rationsavdelningar 

Patienterna gav högre betyg på 
den perioperativa vården än vad 
sjuksköterskorna gjorde 

Lindwall, von Post & 
Bergbom, (2003) 
 
 
 
 
 
 

Berättande intervju-
er/innehållsanalys 

10 patienter och 10 
sjuksköterskor 

Patienten upplevde den perio-
perativa dialogen som ”att dela 
en berättelse”. Sjuksköterskan 
upplevde att den professionella 
omvårdnaden blev synlig och 
att det gav mening till arbetet 
 

McGarvey, Chambers, 
& Boore, (1999) 

 

 

 

 

 

Observation, intervjuer do-
kument/innehållsanalys 

 

 

 

 

6 sjuksköterskor vid 6 
operationstillfällen. 

 

Hälften av sjuksköterskorna fö-
redrog att arbeta med medicin 
och teknisk material framför att 
tillbringa tiden med patienten. 
Trots att sjuksköterskorna ansåg 
det preoperativa samtalet ha stor 
betydelse för sjuksköterskans 
roll, ansåg de att det var svårt att 
få det att fungera i praktiken.   
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 
 
 
Författare, år 
 
 

Typ av studie 
/analysmetod 
 

Deltagare Huvudfynd 
 
 

 
McNamara, SA, (1995) 

 
Kvalitativ beskrivande in-
tervjuer/innehållsanalys 

 
5 sjuksköterskor 

 
20 omvårdnadsaktiviteter som 
utfördes av perioperativa sjuk-
sköterskor definierades. 

 
Parker, Minick & Kee, 
(1999)  
 
 

 
Öppna intervju-
er/innehållsanalys 
 
 

 
6 sjuksköterskor 

 
I perioperativa situationer kunde 
sjuksköterskan trots all teknologi 
på op.avdelningen se helheten 
hos patienten. 
 
 

Rudolfsson, Ringsberg & 
von Post, (2003)  

Halvstrukturerade intervju-
er/innehållsanalys 

20 sjuksköt- 
erskor 

Kärnan av den perioperativa dia-
logen var: en källa till styrka, att 
gå tillsammans och att skapa en 
vårdande relation” 
 

von Post, (1995)  
 
 
 
 
 

Narrativ intervju/ innehålls-
analys 

69 sjuk- 
sköterskors sam-
tal med 207 pati-
enter, 

Den perioperativa dialogen 
framstod som kontinuitet i vår-
den och som en arbetsmodell 

White, & Coleman, 
(1999)  

Telefonintervjuer och semi-
strukturerade intervju-
er/innehållsanalys 

6 sjukhus som 
valdes ut efter 
speciella kriterier 

Personal vid 5 av 19 avdelningar 
gjorde anspråk på att besöka alla 
sina patienter preoperativt. 6 av-
delningar besökte några av sina 
patienter 

 

 

 

Resultat 
Innehållsanalysen resulterade i 3 kategorier (tabell 2) som presenteras nedan samt il-

lustreras med citat från artiklarna. 

 

 Tabell 2 Översikt över kategorier (n=3) 

____________________________________________________________________ 

Kategorier 

____________________________________________________________________ 

Att kontinuitet i omvårdnad ger professionell utveckling och arbetstillfredsställelse 

Att utveckla en vårdande relation och få kunskap om patienten som person 

Att vara osynlig i rutiner och teknik  
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Att kontinuitet i omvårdnad ger professionell utveckling och arbetstillfredsstäl-

lelse  

I två artiklar framgick det att sjuksköterskor beskrev att de perioperativa samtalen 

gav kontinuitet i omvårdnadsarbetet och en känsla av solidaritet som gav mening åt 

omvårdnadsarbetet. När sjuksköterskan och patienten lärde känna varandra blev det 

kontinuitet i omvårdnaden och det ena samtalet grep in i det andra. Detta resulterade 

i att perioperativ omvårdnad tillfördes egenskapen kontinuitet i vården vilket sågs 

som ett sätt att visa respekt för patientens integritet och det främjade goda kontakter 

mellan patient och sjukvårdspersonal (von Post, 1995; Lindwall, von Post & Berg-

bom, 2003). 

 

I några artiklar framstod det perioperativa samtalet som en arbetsmodell som upp-

rätthöll utvecklingen i arbetet. Sjuksköterskor kände professionell utveckling och ar-

betstillfredsställelse när de blev medvetna om hur de kunde lindra patientens lidande. 

Engagemanget ökade när de kunde använda hela sin professionella kompetens och 

sjuksköterskorna upplevde också en personlig utveckling som gav positiva konse-

kvenser (McNamara, 1995; Rudolfsson, Ringsberg & von Post; 2003; von Post, 

1995). 

 
 Det känns självklart att det är så här vi måste arbeta. Operations-
sjuksköterskans status höjs, hon har möjligheter att skapa någonting  
eget, ytterligare en dimension i hennes arbete. (von Post, 1995, s. 17) 

 

 I feel like I have become better since I started using perioperative dialogue 
 It has helped in my development as a nurse in my job, absolutely.  
(Rudolfsson et al., 2003, s. 255) 

 
 

Av artiklarna framgår det att genom de perioperativa samtalen kan sjuksköterskor 

ändra på gamla rutiner och skapa något nytt. Omvårdnadsarbetet och sjuksköterskan 

blev, genom samtalen, synliga för patienter och avdelningspersonal. De kände sig 

inte längre lika anonyma. När sjuksköterskan blev igenkänd av patienten kände hon 

att patienten hade fullt förtroende för henne. Sjuksköterskan ansåg att hennes närvaro 

gav patienten en känsla av trygghet (Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 2003; 

McNamara, 1995; von Post, 1995). Det postoperativa samtalet innebar att patienten 

fick tillfälle att tacka sjuksköterskan och de fick uppskattning vilket gav sjuksköters-
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korna styrka och energi att fortsätta arbeta (McNamara, 1995; Rudolfsson et al., 

2003). 

 
I am not an anonymous person to that person anymore. I am not anybody, I am 
someone they have actually met and who is given them assurance that I will take 
care of them the next day. (Rudolfsson et al., 2003, s. 254) 
 
As a nurse you can get so happy that you can work for another 15 years just be-
cause I was thanked by that patient. You get an extra kick because you feel so 
happy. (Rudolfsson et al., 2003, s. 254) 
 

 

Att utveckla en vårdande relation som ger kunskap om patienten som person 

Genom att använda det perioperativa samtalet, där patientens tankar och livshistoria 

fanns med, kände sjuksköterskorna att de utvecklade en mera vårdande relation till 

patienten än om de tog alla beslut själva. Detta innebar att sjuksköterskorna överför-

de stöd, skydd, och säkerhet och de fick möjlighet att möta människan med en holis-

tisk inställning. Sjuksköterskorna kände mer empati när de såg patienten som en unik 

människa (Alverson, 1987; McNamara, 1995; Rudolfsson et al., 2003). I flera artik-

lar beskrevs att en vårdande, holistisk relation innebar att sjuksköterskorna förstod 

hur de skulle skydda patientens kropp från skada och kränkning. De agerade som pa-

tientens advokat och genom samtalet formade de idéer om hur de skulle närma sig 

patienten respektfullt och skydda patientens integritet och värdighet (Bull & FitzGe-

rald, 2004a; Lindwall et al., 2003; White & Coleman, 1999).  

  

You put their mind at rest; you explain what’s going to happen to them, reassure 
them there’s a nurse with them every step of the way and explain what will hap-
pen to them when they wake up.  (White & Coleman, 1999, s. 476) 

 
 
She[patient] told me that she did not want anyone to insert a catheter inside her 
when she was awake. I promised her to do what she wanted. 
(Lindwall et al., 2003, s. 250) 

 

I studier framkom att sjuksköterskors humanistiska människosyn blev synlig intrao-

perativt och ett samtal innehöll många gånger endast några få ord och ibland bara en 

blick “jag ser att du är där” men mötet var fyllt av tillit och ansvar. Sjuksköterskorna 

blev medvetna om att de kunde lindra patientens lidande genom samtal (Lindwall et 

al., 2003; Rudolfsson et al., 2003; von Post, 1995; Parker, Minick & Kee, 1999). 



 11

 

 Hon [patienten] ler matt mot mig med igenkännande. Jag tar hennes hand och 
trycker den. Hon [patienten] håller min hand hårt och sa ingenting men hennes 
ögon söker mina. Vi delar detta ögonblick hon som patient och jag som sjukskö-
terska. Det känns bra att inte vara främlingar för varandra i detta nu” 
(von Post, 1995, s. 17) 
 

 

Av artiklar framgår det att sjuksköterskan beskrev att samtalen gav möjlighet att lära 

känna patienten som unik person. Patientens berättelse innebar att sjuksköterskan 

samlade in värdefull data och bearbetade dem och kunde förbereda sitt arbete efter-

som man kände till patientens önskemål. Sjuksköterskorna lyssnade för att ta reda på 

om patienten hade fått information, hur mycket de ville bli involverade och vara del-

aktiga i operationen och om patienten var orolig. De kände att detta hjälpte att bättre 

förstå personen som skulle opereras. Sjuksköterskorna hade intrycket att de patienter 

hon mött preoperativt var lugnare intraoperativt och i det postoperativa samtalet möt-

te sjuksköterskan patienten för att utvärdera och lyssna till patientens erfarenhet av 

omvårdnaden (von Post, 1995; Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 2003). Av ar-

tiklarna framgår det att de flesta sjuksköterskor tyckte att den största fördelen med 

det preoperativa samtalet var att de kunde minska patientens oro genom att kunna ge 

information och erbjuda möjlighet att ställa frågor och ge patienten möjlighet att se 

ett bekant ansikte vid sitt besök på operationsavdelningen. Samtalet preoperativt in-

nebar också att sjuksköterskorna t.ex. genom beröring och gester ansträngde sig för 

att lära känna personen och förklarade och informerade om operationen. Beröring var 

ett vanligt sätt för sjuksköterskor att få kontakt med patienterna för att visa att de var 

där för deras skull (McNamara, 1995; Parker et al., 1999; White & Coleman, 1999). 

 

You get to know about details you would not have known otherwise. By talking 
about her problems I am able to make it easier for the patient. (Lindwall et al., 
2003, s. 250) 

 
 
The preoperative dialogue was very good, because I was prepared to meet a 
worried patient, who needed more time and information about the operation 
than I expected. (Lindwall et al., 2003, s. 250) 
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Att vara osynlig i teknik och rutiner 

I en artikel beskrivs att relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna var av till-

fällig natur. Ett antal sammanhängande faktorer t.ex. begränsad tid att samtala, foku-

seringen på själva ingreppet, bidrog till att patienten inte var medveten om sjukskö-

terskans uppgifter. Detta resulterade i att sjuksköterskornas arbete blev osynligt för 

patienten och det var ovanligt att de blev ihågkomna av patienten även om de och pa-

tienten hade haft ett samtal (Bull & FitzGerald, 2004b). 

 

I ett par artiklar framgår det att sjuksköterskor många gånger blev fångade mellan 

professionella förväntningar, att vara patientens advokat och den tekniska miljö som 

de arbetade i (Bull & FitzGerald, 2004a; White & Coleman, 1999). Trots att de arbe-

tade på en högteknologisk avdelning betydde det inte att tekniken kom i första hand. 

För erfarna sjuksköterskor som behärskade den tekniska utrustningen stod patientens 

omvårdnad alltid i centrum. Det framkom även att denna typ av mänsklig vård mitt i 

all teknik visade sjuksköterskornas förmåga att se personen och dennes omvårdnads-

behov, vilket oftast inte uppmärksammades av patienter eller kollegor. Vissa sjuk-

sköterskor ansåg att de hade svårt att förklara och rättfärdiga sina handlingar för pati-

enten och de angav oftast tidsbrist som förklaring. Sjuksköterskorna var kritiska an-

gående tidspressen och de ansåg att de hade för lite tid tillsammans med patienten 

(Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg, & Lertola, 2003; Parker et al., 1999). 

 

..usually when the patient is in the anesthetic room, I am already scrubbed and  

can not go in the aneshtetic room and when the patient comes in they are busy" 

(Bull & FitzGerald, 2004b, s. 814). 

 

Även om sjuksköterske- patient relationen var känd som mycket viktig bland sjuk-

sköterskorna, framgår det av två artiklar att den inte hade någon central roll för sjuk-

sköterskorna på operationsavdelningen. I praktiken blev den verkliga kontakten med 

en vaken patient ytlig och många tillfällen till samtal togs inte tillvara. Tvärtom 

framgick det att desto längre tid en sjuksköterska tillbringade med patienten desto 

mindre samtalade hon med denne, trots att tiden kunde bli ganska lång med patienten 

innan narkosen administrerades. Sjuksköterskorna föredrog att bära munskydd för att 

skydda sig mot patienternas sekretion, vilket ytterligare resulterade i ett hinder för 

samtal mellan sjuksköterskan och patienten. Den målsättning och de rutiner som ar-
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betsledningen hade på operationsavdelningar komplicerade ofta sjuksköterskornas 

perioperativa omvårdnadsarbete. Sjuksköterskorna ansåg att de största hindren för att 

kunna ändra rutiner, som skulle göra det möjligt att genomföra perioperativa samtal, 

var ledningen och underbemanning (Bull & FitzGerald, 2004b; White & Coleman, 

1999). Preoperativa samtal ansågs som en viktig del i sjuksköterskerollen men det 

betraktades som mycket problematiskt att utföra i praktiken. Sjuksköterskorna ansåg 

att det skulle vara svårt att hinna med preoperativa samtal i den dagliga rutinen men 

observationer visade att tiden de skulle ha kunnat använda till samtal istället ägnades 

åt städning och iordningställande på operationsavdelningen (McGarvey, Chambers, 

& Boore, 1999). 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av pati-

entsamtal i perioperativ omvårdnad. Elva vetenskapliga artiklar har analyserats med 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Catanzaro (1998). Studien resulterade i tre 

kategorier: att kontinuitet i omvårdnad ger professionell utveckling och arbetstill-

fredsställelse, att utveckla en vårdande relation som ger kunskap om patienten som 

person samt att vara osynlig i teknik och rutiner. 

 

I resultatet av vårt arbete framgick det att samtalet gav kontinuitet, professionell ut-

veckling och arbetstillfredsställelse. När sjuksköterskan lärde känna patienten blev 

kontinuiteten det vårdande och det perioperativa samtalet blev en arbetsmodell som 

upprätthöll utvecklingen i arbetet. Genom kontinuiteten får sjuksköterskan personli-

gen möjlighet att ta ansvar, ge plats för tilliten, ta emot patienten vara spontan och 

äkta i sin hållning. Sjuksköterskan kan inte avsäga sig sitt ansvar för kontinuiteten, 

utan att den sammanhängande enheten blir till delar och vårdandet förintas (von Post, 

2003). Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver kontinuitet i vården ur patientens 

perspektiv. Det upplevs som en viktig trygghetsfaktor när patienten känner igen sjuk-

sköterskan och det gynnar samarbetet och ger möjlighet till delaktighet. Bristande 

kontinuitet minskar patientens möjlighet till delaktighet eftersom patienten får olika 

besked av olika yrkesgrupper som i sin tur skapar osäkerhet och otrygghet hos pati-
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enten. Larsson (2004) beskriver i sin rapport att sjuksköterskorna känner sig tillfreds 

i arbetet och med sig själva när kontinuiteten blir en arbetsmodell. Att vara en hjälp 

för en annan människa gör att sjuksköterskorna känner sig stolta, glada, nöjda och 

belåtna med sina insatser. Sjuksköterskorna upplevde att de lärt sig något nytt och att 

genom detta sätt att arbeta gav dem tid för eftertanke, reflektion och forskning. 

Svenska sjuksköterskor vill på olika sätt förändra och förbättra vården genom att in-

föra perioperativa samtal i omvårdnaden då de upplever att de på ett värdigt sätt kan 

ge patienterna en god och säker omvårdnad med möjlighet till uppföljning i sitt arbe-

te. Sjuksköterskor som arbetar perioperativt får en god insikt i patientens olika behov 

och upplever stor tillfredställelse med arbetet (Willman & Johnsson, 1994; Johans-

son, Ljunge & Ohlsson, 1994). 

 

I resultatet av vårt arbete framkom det att genom mötet utvecklar sjuksköterskan en 

vårdande relation och får kunskap om patienten. Hon fick större förståelse för patien-

tens situation, kände mer empati och blev mer benägen att stödja och skydda patien-

ten. Sjuksköterskan fick kunskap om patienten som var väsentlig för omvårdnaden 

och fick tid att förbereda för de behov som patienten hade. I syfte att identifiera pati-

enters behov under sin sjukhusvistelse fann Hallström och Elander (2001) i sin studie 

att samtalet och närheten hade mycket stor betydelsen för patienten. Samtalet innebar 

att patient får korrekt information, att få svar på frågor eller att få förklaringar. När-

het tolkades som att ha någon att prata med, att inte vara ensam och att någon tar sig 

tid att sitta och lyssna. Patienter ville också kunna prata och skratta och säga vad de 

ville utan att bli dömd och inte bli tagna på allvar. Patienterna ville att sjuksköterskor 

skulle känna empati och kunna förutsäga dennes behov utan att behöva be om hjälp. 

De hade också en önskan om att sjuksköterskan skulle kunna sätta sig in i dennes 

unika situation. Att personalen var kompetent var en viktig aspekt för patienterna i 

studien. Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg och von Post (2003) beskriver att relatio-

nen till sjuksköterskan är viktig för patienten och genom samtalen upplever patien-

terna att omvårdnaden blir human. Samma författare beskriver att patienterna upple-

ver att genom det perioperativa samtalet blev de sedda som människor och inte ett 

”paket”.  

 

Resultatet visar också att sjuksköterskan i det perioperativa samtalet fick tillfälle att 

interagera med patienten och hon fick information som var väsentlig för omvårdna-
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den. Sjuksköterskan vet vem hon ska möta på operationsavdelningen och hon har tid 

till att förbereda för de speciella önskemål och behov som framkommit genom sam-

talen. Burchiel (1995) beskriver sjuksköterskans omvårdnadsroll att agera som pati-

entens advokat. Detta innebär att sjuksköterskan tillhandahåller patientens behov av 

skydd under en högteknologisk behandling. Samma författare beskriver att det är 

sjuksköterskan som hjälper patienten genom den perioperativa fasen genom sina om-

vårdnadshandlingar som bl.a. innebär att samtal med och beröra patienten, respektera 

patientens önskningar, att inte blotta patienten och bevarar patientens värdighet. Lil-

ja, Rydén och Fridlund (1998) och Martin (1996) visar att det preoperativa samtalet 

innebär att det är möjligt att reducera patientens perioperativa stress på grund av den 

information som sjusköterskan ger. Sjuksköterskans roll med det pre-och postopera-

tiva samtalet är viktigt då det ger möjlighet för patienten att återkoppla och komma 

med ytterligare frågor (Leinonen-Kilpi & Vuorenheimo 1993., von Post, 1996). 

 

Resultatet i vår studie visar i likhet med Rogan-Foy och Timmins (2004) studie hur 

relationerna mellan patienter och sjuksköterskor kan förbättras genom samtalet i den 

dagkirurgiska vården. Att lyssna är det primära för sjuksköterskan och genom att 

uppmuntra och lyssna på patientens berättelse blir denne också bekräftad. Att aktivt 

lyssna innebär mer än att bara höra. Genom att utöka kontakten med den dagkirur-

giska patienten med att t.ex. ringa hem till personen både före och efter operationen 

ger stora fördelar för både patient och sjuksköterska. Kommunikationen i den dagki-

rurgiska vården bör vara klar och enkel. Det är sjuksköterskans uppgift att interagera 

med patienten under den korta tiden på den operationsavdelningen och hon har en 

stor uppgift att fylla där stora förbättringar finns att göra. Cassell (2004) redovisar i 

resultat från intensivvårdsavdelningar att det är skillnad på sjuksköterskors och läka-

res sätt att se på patienterna. Det framgår att läkarna, både manliga och kvinnliga på-

tar sig en roll som ett kulturellt maskulint verktyg, där de koncentrerar sig på sjuk-

dom, diagnos och behandling medan sjuksköterskorna oberoende av kön utvecklar en 

kulturellt kvinnlig uttrycksfull roll. De ägnar sig åt omvårdnad och bryr sig om pati-

enten som person. Genom att vara intresserad och lyssna på patientens historia och 

plocka samman den med bitar från de anhöriga, journal osv. får sjuksköterskorna en 

helhetsbild av patienten. Risken med att veta för mycket om patienten skulle kunna 

vara att sjuksköterskorna dömer eller lägger moraliska värderingar i sin syn på pati-

enten, vilket skulle kunna påverka behandlingen av patienten. 
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Vårt resultat visade att sjuksköterskans upplevde sig osynlig i teknik och rutiner. 

Detta relateras till rådande organisations- och arbetsledningsproblem. Dock har sjuk-

sköterskan både en önskan och förmåga att se patienten som en person mitt i tekni-

ken. Den perioperativa omvårdnaden och samtalen utfördes i en steril behandlings-

orienterad miljö och teknologin tvingar sjuksköterskan att fokusera på sjukdomen 

och ingreppet snarare än på patienten. Enligt Killen (1996) så bör sjuksköterska 

uppmuntras till att engagera sig i den perioperativa omvårdnaden för att utgöra för-

bindelselänken mellan patienten och teknologin. Det är lätt att förlora fokus på pati-

enten som person när miljön är så teknisk orienterad. I denna miljö kan patienten 

brytas ner i olika delar och det är sjuksköterskan som kan få ihop dessa delar och se 

helheten. Sjuksköterskans roll på en operationsavdelning är både tekniskt orienterad 

och att hjälpa patienten genom en svår livserfarenhet (Burchiel, 1995). 

 

Zetterlund (2000) beskriver att de faktorer som hindrar sjusköterskan från att utföra 

perioperativa samtal är framförallt brist på rutiner, tidsbrist, ökad och ändrad verk-

samhet, minskade ekonomiska resurser och brist på utbildning. Författaren menar 

också att trots sjuksköterskornas medvetenhet om alla fördelar med perioperativa 

samtal finns det sjuksköterskor på operationsavdelningar som inte vill gå ut på av-

delningarna för att samtala med patienterna. Det har under senare år skett stora för-

ändringar för patienter som ska opereras och för sjuksköterskor som arbetar inom 

den perioperativa vården. Nya operationsmetoder, avancerad medicinteknisk utrust-

ning och brist på specialistutbildade sjuksköterskor påverkar omvårdnaden (Willman 

& Johnsson, 1994). Ökade krav på produktivitet har inneburit att arbetstakten har 

drivits upp på operationsavdelningarna och vården påverkas i många fall av industri-

ellt processtänkande. Det kan vara svårt att i det tekniska tänkandet samtidigt samtala 

med patienten i det intraoperativa skedet. På grund av tidspress måste sjuksköters-

korna vara fokuserade på tekniken, inte skada patienten och/eller försinka opera-

tionsprogrammet, samtidigt som hon ska samtala med patienten för att snabbt få all 

värdefull information inför operationen. Om sjuksköterskorna istället gör preoperati-

va besök känner de redan patienten och har den kunskap de behöver inför operatio-

nen och gör därmed en tidsbesparing samtidigt sjuksköterskorna upplever mindre 

stress, vilket även är en säkerhetsaspekt (Johansson et al., 1994).  
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Resultatet från vår studie visar att sjuksköterskor utvecklas, känner större engage-

mang, glädje och ansvar i sitt arbete när de får möjlighet att möta patienten i periope-

rativa samtal. Det framkommer även att patienterna upplever trygghet och delaktig-

het genom att få information från en sjuksköterska som arbetar på operationsavdel-

ningen.(Killen, 1996, Rudolfsson et al., 2003). För fortsatt utveckling är det betydel-

sefullt att framtida forskning studerar faktorer som påverkar utvecklingen inom peri-

operativ omvårdnad. 

 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning är en form av social undersökning som fokuserar på att tolka hur 

människor upplever sin situation. Forskare använder kvalitativa metoder för att tolka 

människors beteende, perspektiv, känslor och upplevelser, vad som är kärnan i deras 

liv (Holloway och Wheeler, 2002, s. 3). Innehållsanalys är en undersökningsmetod 

som kräver en systematisk och objektiv mening för att göra säkra slutledningar från 

verbala, visuella eller skrivna data i syfte att beskriva och kvantifiera specifika feno-

men. Den som analyserar måste vara uppmärksam på sammanhanget och kunna för-

svara innehållet från sammanhanget och miljön där datamaterialet togs. Målet med 

innehållsanalysen är att förbättra slutledningens kvalité av resultatet genom att relate-

ra till kategorier av innehållet eller miljön som gett datamaterialet. Som med alla un-

dersökningsstrategier är det objektiviteten som sörjer för kunskapen och förståelsen 

av fenomenet man undersöker (Downe-Wambolt, 1992). I kvalitativ forskning är det 

vanligt att insamling och analysering av data går hand i hand. Processen med inne-

hållsanalys har dock vissa gemensamma steg i de flesta forskningsmetoder: att skriva 

ut intervjuer och sortera fältstudier, organisera och ordna data, lyssna på och läsa det 

insamlade materialet ett flertal gånger, koda och kategorisera materialet och bilda ru-

briker (Holloway & Wheeler, 2002, s.235-236).  

 

Termen innehållsanalys har traditionellt använts för att beskriva kvantifieringen av 

berättande kvalitativt material. I en traditionell innehållsanalys förhöjs objektiviteten 

genom att undersökarens förfaringssätt följer tydligt formulerade regler (Polit & 

Hungler 1999, s. 209). Validiteten och reliabiliteten i denna litteraturstudie har 

stärkts genom att vid upprepade tillfällen återgå till ursprungstexten för att kontrolle-

ra att innebörden inte gått förlorad och att materialet svarar mot syftet. En tabell över 
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artiklar som ingår i analysen har upprättats vilket gör det lätt att kontrollera ur-

sprungskälla och ökar därmed reliabiliteten. Detta ökar även validiteten eftersom att 

det går att kontrollera att det som analyserats svarar mot syftet. Tillförlitligheten i 

studien har stärkts genom att metoden och analysen beskrivs tydligt och detaljerat. 

Enligt Polit och Hungler (1999, s. 209) finns det en fara att forskaren är subjektiv och 

partisk, vilket i sådant fall kan vara en nackdel för studien. En begränsning i studien 

är att flera artiklar kommer från icke-nordiska länder där utbildningar och arbetsför-

hållandena för sjuksköterskor på operationsavdelningarna till viss del är annorlunda 

än i Sverige. Vi har även haft svårt att hitta tillräckligt med vetenskapliga artiklar. 

Vår mångåriga erfarenhet av operationssjukvård kan vara en nackdel då vår förförs-

tåelse eventuellt kan ha påverkat analysarbetet. Vi har, å andra sidan, haft en fördel 

av vår långa yrkeserfarenhet vilken bidragit till motivationen att genomföra en studie 

som berör perioperativa samtal i omvårdnadsarbete. Att läkare träffar patienten före 

ett kirurgiskt ingrepp är en självklarhet och samma självklarhet borde gälla för sju-

sköterskor på en operationsavdelning. De har ett stort ansvar och samtalen är en för-

utsättning för en värdig och kompetent omvårdnad. 

 

Fördelen med denna litteraturstudie är att den fokuserar på sjuksköterskans upplevel-

se av patientsamtal i perioperativ omvårdnad. Den visar på sjuksköterskors svårighet 

att finna utrymme och förståelse att utföra perioperativa samtal, trots övervägande 

positiva konsekvenser. Denna studie kan bidra till att belysa hur det perioperativa 

samtalet kan användas i omvårdnadsarbetet och betydelsen av detta. 
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