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Abstrakt
Att gå från att vara en person till att bli en patient innebär att livet kan förändras.
Sårbarhet, utsatthet, förlust av kontroll, rädsla för det okända och stress är
vanligt förekommande känslor i samband med operation. Patienter har beskrivit
att de upplever operation som att balansera mellan att vara delaktig och osynlig,
inte vilja störa men samtidigt bli sedd, samt att känna sig ensam, övergiven och
exponerad. Som blivande operationssjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap
om patientens upplevelse, samt reflektera över det egna arbetet. Flertalet studier
har fokuserat på patientens upplevelse och visar att personalens bemötande och
kommunikation är avgörande för patientens upplevelse. Studies syfte var att
kartlägga operationssjuksköterskors uppfattningar av operation med vaken
patient. Studien var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, och tillämpade
enkätformulär som datainsamlingsmetod med bekvämlighetsurval. Analysen
genomfördes med deskriptiv analys, samt hypotesprövning för att stärka
resultatet. Resultatet presenterades med tabeller, grafer och text. Den öppna
kvalitativa frågan sammanställdes i kategorier och presenterades med citat.
Resultatet visade att operationssjuksköterskor uppfattade att vid en operation
med vaken patient skedde förändringar av kommunikationen och bemötandet,
samt att operationssalen uppfattades lugnare och mer harmonisk när musik
spelades. Författarna rekommenderar fortsatta studier för djupare förståelse av
operationssjuksköterskors uppfattningar av förändringar av kommunikationen
och bemötandet vid operation med vaken patient, samt musikens påverkan.
Resultatet från denna studie kan användas som reflektionsstöd dels hos
arbetsgivaren och dels hos den enskilda operationspersonalen, samt som stöd
vid handledning av studenter och nyutbildade operationssjuksköterskor.

Nyckelord: bemötande, enkät, kartläggning, kommunikation, kvantitativ
metod, musik, omvårdnad, operationssjuksköterska, uppfattning, vaken
patient
Keywords: awake patient, communication, mapping, music, nursing care,
nurse, operating room, perception, quantitative study, survey, treatment
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Bakgrund
I kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor förklaras att den specialistutbildade
sjuksköterskan har ett stort ansvarsområde, från det preoperativa till intraoperativa till den
postoperativa delen, samt att arbeta personcentrerat. I operationssjuksköterskans kunskaper
ingår dels omvårdnad och medicinsk vetenskap, och dels kunskap om medicinska produkter
och högteknologisk apparatur. Därtill ska operationssjuksköterskan ha kunskap om olika
ingrepp, kroppens anatomi och olika kirurgiska tillvägagångssätt för att kunna arbeta på ett
patientsäkert sätt (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening,
2011). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 1§) ska även den som arbetar
inom hälso- och sjukvården utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Johansson och Wallin (2014, s. 104) menar att när ett evidensbaserat
förhållningssätt tillämpas har beslut, metoder, behandlingar och åtgärder vetenskapligt bevis.
Operationssjuksköterskan har ett krav att utveckla den egna professionen, arbeta enligt aktuell
evidens samt utbilda och informera studenter, kollegor och patienter, samt sträva efter ett
livslångt lärande (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening,
2011).

Att informera, stötta och vara lyhörd till patienten, samt att tillsammans med övriga
operationsteamet bevara patientens värdighet, integritet och autonomi är delar i
operationssjuksköterskans ansvarsområde (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk
sjuksköterskeförening, 2011). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, kap. 1, 1-2§) står
att vården ska bedrivas med respekt för varje enskild människas värld, med god kvalitet samt
bygga på respekt för självbestämmande och integritet. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821)
kap. 3 ska patienten om möjligt tillåtas vara delaktig i utformningen och genomförandet av
vården, samt kap. 5 som lyfter kravet på att informationen ska utformas utifrån patientens
mottaglighet samt säkerställandet av att mottagaren förstått informationen. McCabe (2004)
menar att kommunikationen bör vara patientcentrerad och fokusera på den unika individen,
samt att sjuksköterskan ska lyssna och vara närvarande för att patienten ska kunna få en
positiv upplevelse av kommunikationen. Detta lyfter även Svensk sjuksköterskeförening
(2010), som beskriver att ett gott bemötande ökar chansen till att patienten upplever
omvårdnaden som positiv, därav bör det första mötet präglas av ett varmt välkomnande.
McCabe (2004) visade att när sjuksköterskan var vänlig och empatisk kunde även de korta
samtalen utmynna i en positiv känsla för patienten. Kommunikationen utgörs förutom det
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verbalt uttalade även av kroppsspråk, tonläge och hur kommunikationen sker, som i sin tur
påverkar hur kommunikationen tolkas (Cvetic, 2011). Enligt Svensk sjuksköterskeförening
(2010) innebär personcentrerad vård innebär att varje människa ses som en unik individ med
individuella behov och förväntningar. Den personcentrerade vården bygger på en fungerande
relation mellan patient och sjuksköterska. Genom att patienten känner sin egen kropp bäst är
dennes delaktighet en viktig del i personcentrerad vård. Delaktighet vid operation kan skapas
genom att patienten är vaken under operationen (Bergman, Stenudd & Engström, 2012).
Bergman et al. (2012) och Haugen et al. (2008) menar att fördelarna med att vara vaken,
utöver patientens möjlighet till ökad delaktighet, är att information kan upprepas, information
kan ges kontinuerligt kring vad som ska hända, samt patientens möjlighet att ställa frågor
under operationens gång, vilket i sin tur kan minska oron.

Skandinavien har som tradition en stark ställning för lokal och regional anestesi vid
operationer, samt att många patienter ser vakenhet som viktigt genom möjligheten att kunna
ställa frågor och få kontinuerlig information (Lindal, Winsö & Åkeson, 2016, s. 253). Hovind
(2013, s. 475-476) förklarar att sedering grovt kan delas in i olika grader, vaken sedering
innebär en kontrollerad och svag sänkning av medvetandenivån med intakta skyddsreflexer,
samt att patienten själv upprätthåller fria luftvägar och andas på egen hand, och svarar på
verbal och fysisk stimulering. Enligt Hovind (2013, s. 196-198) är de anestesimetoder som
används idag indelade i grupperna lokalanestesi, centrala blockader, generell anestesi och
sedering. Metoderna kan användas var för sig eller i olika kombinationer för att skapa så
optimala förhållanden för ingreppet som möjligt, samt för att möta och skräddarsys efter varje
enskild patient.

Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening (2011) förklarar att
samarbete i vårdteamet är viktigt för säkerställande av god och säkert vård och omvårdnad.
Operationssjuksköterskans arbetsområde innefattar kunskaper i ledarskap, kommunikation,
samarbete och samordning. Enligt Hovind (2013, s 475-476) krävs kommunikation och
samarbete för ett bra arbetsförhållande, och enligt Rydenfält, Johansson, Larsson, Åkerman
och Odenrick (2011) är kommunikationen en viktig del i uppbyggandet av teamarbetet.
Rydenfält et al (2011) och Lindgard et al. (2004) förklarar att dåligt samarbete och dålig
kommunikation skapar svårighet att arbeta effektivt och säkert. När kommunikation blir
otydlig eller bristfällig kan det innebära att operationer fördröjs, patienten positioneras fel och
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fel utrustning iordningställs (Lindgard et al., 2004). Cvetic (2011) menar att om
operationsteamet har en medvetenhet om kommunikationens inverkan på och arbetar mot en
respektfull miljö med fokus på patienten, kan många missförstånd undvikas.

Enligt Ford (2015) är det viktigt att vara medveten om vad som kan påverka
kommunikationen i operationssalen. En viktig faktor är den mängd ljud som finns i
operationssalen såsom bland annat musik. När musik spelas i en operationssal är det viktigt att
denna stängs av alternativt minskas i volym under kritiska moment för att inte störa
operationspersonalen. Nilsson (2008) visade i en systematisk litteraturöversikt att musik som
intervention i den perioperativa miljön, leder till sänkning av smärtupplevelsen, oro, blodtryck
och puls samt användning av analgetika. Även Jiménez-Jiménez, Garcıa-Escalona, MartınLópez, De Vera-Vera och De Haro (2013) studie visade på liknande fynd, att
musikanvändandet minskade intraoperativa ångestnivåer och oro för patienterna. Abdilmajeed
Faraj, Wright, Haneef och Jones (2014) visade i sin studie att användandet av musik har en
positiv inverkan även på operationspersonalen, som upplevde arbetet roligare och lättsammare
när musik spelades under operation. Det framkom dock också att en liten del av de tillfrågade
tyckte att musik var störande, särskilt vid kritiska moment som krävde fokus eller lugn miljö
exempelvis vid nedräkning av instrument.

Rational
Som blivande operationssjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap dels om patientens
upplevelse, men även reflektera över det egna arbetet. Operationssjuksköterskans kompetens
inkluderar säkerställande av en god perioperativ omvårdnad och uppfyller kraven på säker
vård, att patienten får möjlighet till delaktighet, samt skyddas från psykisk och fysisk skada
(Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Utifrån de
funna studierna är personalens bemötande och kommunikation avgörande för patientens
upplevelse vid genomgång av en operation i vaket tillstånd. Dock finns mycket lite forskning
kring operationspersonalens uppfattning av operation med vaken patient, varvid denna studie
avser att fokusera på operationssjuksköterskornas uppfattningar.

Syfte
Syftet med denna studie var att kartlägga operationssjuksköterskors uppfattningar av
operation med vaken patient.
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Frågeställning
Bemöter operationssjuksköterskor patienterna annorlunda vid en operation med vaken
patient? Uppfattar operationssjuksköterskor att kommunikationen i operationssalen förändras
vid en operation med vaken patient? Vilken uppfattning har operationssjuksköterskor om
musik i operationssalen? Uppfattar operationssjuksköterskor att arbetsgången förändras vid en
operation med vaken patient?

Metod
Design
Denna studie är en tvärsnittsstudie och genomfördes med kvantitativ ansats, detta för att
kartlägga området genom att mycket lite forskning genomförts i det aktuella området. Polit
och Beck (2016, s. 168) förklarar att en tvärsnittsstudie innebär att insamling av data sker vid
en enda tidpunkt.

Urval och procedur
Genom ett bekvämlighetsurval har deltagarna rekryterats från ett sjukhus i norra Sverige. Polit
och Beck (2016, s. 252) förklarar att bekvämlighetsurval innebär att deltagarna är enklast
tillgängliga människor, medan Trost och Hultåker (2016, s. 31) förklarar att
bekvämlighetsurval inte alltid kan ses som representativt men ändå ge ett betydelsefullt
resultat. Författarna kontaktade verksamhetschef och enhetschefen för operationsavdelningen
för godkännande av genomförande av studien på sagd avdelning (Bilaga 3). Denna studies
inklusionkriterier var examen som operationssjuksköterska och arbetsför vid berörd
operationsavdelningen under bestämd tidsperiod. Exklusionskriterierna för denna studie var
personer som av någon orsak inte befann sig på utsedd avdelning under tiden för insamling av
datan. På den aktuella avdelningen var 31 operationssjuksköterskor schemalagda under tiden
för datainsamlingen.

Instrument
I studien användes enkät som instrument vid datainsamling. Denna utformades med stöd av
Trost och Hultsåker (2016) och Eliasson (2010). Författarna utformade enkätfrågorna då det
inte fanns en färdig enkät för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Samtliga frågor
har konstruerats med inspiration från litteraturgenomgången (Tabell 1). Hansagi och Allebeck
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(1998, s. 35) menar att det finns fördelar med att använda redan befintliga enkätformulär, men
om det inte finns ett som passar den planerade studien kan författarna konstruera ett eget.
Enkäten kompletterades med en öppen fråga vilket enligt Eliasson (2010, s. 31) ger deltagarna
möjlighet att utveckla sitt tidigare resonemang och kan ge djupare svar på frågorna. Enkäten i
denna studie genererade nominal data, ordinal data samt kvot data och kvalitativ data.
Tabell 1 Inspiration till enkätfrågor
Kommunikation
Cvetic (2011)
Hovind (2013)
McCabe (2004)
Rydenfält, Johansson, Larsson,
Åkerman & Odenrick (2011)

Bemötande
Bergman, Stenudd, & Engström (2012)
Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon
& Almerud Österberg (2012)
McCabe (2004)

Musik
Abdilmajeed Faraj, Wright,
Haneef & Jones (2014)

Datainsamling
I denna studie samlade vi in data med enkäter (Bilaga 2). I samband med ett
operationssjuksköterskemöte informerade författarna om studien och placerade ut enkäter,
samtliga med ett medföljande informationsbrev (Bilaga 1), samt en brevlåda för besvarade
formulär i personalrummet. Författarna befann sig även på avdelningen under
insamlingsperioden för att informera om studien samt påminna om deltagande.

Analys
Analysen av kvantitativa datan genomfördes med deskriptiv analys och stöd av Trost och
Hultåker (2016, s. 20-21) samt Polit och Beck (2016, 373-374). Vid sammanställning och
analys av den kvantitativa datan användes dataprogrammet Microsoft Excel 2016. Författarna
har valt att genomföra hypotesprövning av frågorna ”Hur ofta presenterar du dig för den
vakna patienten vid avlösning” och ”Förändras kommunikationen på sal vid en operation med
vaken patient”, samt ”Påståenden om kommunikation” och ”Påståenden om musik” för att
öka förståelsen av resultatet. Inför hypotesprövningen kodades datamaterialet enligt följande:
”instämmer helt” 1, ”instämmer delvis” 2, ”varken instämmer eller tar avstånd” 3, ”delvis
avstånd” 4, ”helt avstånd” 5. Dataprogrammet Excel genomför hypotesprövning med z-test
vid hypotesprövning i en grupp. Svaren från z-testen jämfördes med P-värde 0,05, vilket gav
en signifikansnivå på 5%. Resultatet presenteras med figurer, procent och p-värde samt citat
för att ge en djupare förståelse. Svaren från den öppna frågan sammanställdes för att sedan
kategoriseras utifrån svarens innehåll.
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Etiska överväganden
Denna studie genomfördes på magisternivå och vände sig till personal. Detta innebar att det
inte fanns krav om etikprövning, men i enlighet med Luleå Tekniska Universitets riktlinjer
genomfördes en etikprövning i utbildningssyfte innan datainsamlingen påbörjades. Lag om
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) menar att forskning enbart
får genomföras när den enskilda personen och respekt för människovärdet skyddas. I enlighet
med SFS (2003:460) inhämtades ett informerat samtycke från samtliga deltagare. Deltagarna
fick ett informationsbrev (Bilaga 1) tillsammans med sin enkät (Bilaga 2). Informationsbrevet
innehöll information om studien, hur insamlat material planerades att hanteras under och efter
studien, hur deltagarnas sekretess och integritet säkerställandes, att deltagandet var frivilligt
samt hur informerat samtycke inhämtades. Enkäten utformades med avseende att inte kränka
eller beröra känsliga områden för att minska risken för psykisk påverkan hos deltagarna. Inga
personuppgifter inhämtades i denna studie och analysen genomfördes på gruppnivå för att
undvika att en enskild individs svar skulle gå att spåra tillbaka. Nyttan för deltagarna ansåg
författarna var att studiens resultat kan verka som stöd vid reflektion dels hos individen och
dels i arbetsgruppen, samt vid handledning av studenter. Deltagare som lämnade in ifyllt
enkätformulär godkände att svaren användes i studien och gav sitt informerade samtycke.

Resultat
Totalt föll 31 deltagare inom ramarna för studien. Vid avslutad datainsamling var 22 enkäter
besvarade, vilket gav en svarsfrekvens på 71%. Deltagarna var mellan 28-57 år gamla
(median = 49), hade arbetat mellan 1 till 35 år som operationssjuksköterska (median = 16) och
den genomsnittliga operationssjuksköterskan på observerad avdelning hade arbetat i median
16 år i operationssal. (Tabell 2)

Tabell 2 Bakgrundsdata
Ålder
Arbetade år som sjuksköterska
Arbetade år som
operationssjuksköterska
Arbetade år i operationssal
n=22

Min
28 år
2 år
1 år

Max
57 år
36 år
35 år

Median
49 år
18,5 år
16 år

1 år

41 år

16 år

Majoriteten av deltagarna medverkade på operation med vaken patient några gånger per vecka
(n=10, 46%) och 91% av deltagarna medverkade vid operation med vaken patient minst några
gånger per månad (n=20). (Figur 1)
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45,5%

27,3%
18,2%
9,1%
0,0%

Dagligen

Ngr gg/vecka

Ngr gg/mån

Ngr gg/år

ej svar

Figur 1 Hur ofta är du på operation med vaken patient? Procentuell fördelning

Majoriteten av operationssjuksköterskorna ansåg inte att patienten blev mer objektifierad när
den sterila personalen inte såg patientens huvud (n=14, 64%). När det kom till förberedelser
inför operationen bedömde övervägande delen av deltagarna att de inte förberedde sig
annorlunda vid en operation med vaken patient mot en operation med sövd patient (n= 16,
73%). (Figur 2)

Analys av den kvalitativa datan visade att deltagare uppfattade förändringar i bemötande vid
operation med vaken patient. Deltagare beskrev att de bland annat dolde utrustning genom att
hänga för så att inte patienten behövde se, samt möjligheten att kunna prata med patienten
under operationen vid operation med vaken patient. En deltagare beskrev: ”Hänger för
narkosbågen vid huddesinfektion och döljer sugflaskan”. En annan deltagare beskrev: ”Man
tänker på att patienten inte behöver se till exempel om vi sätter kateter”.

Ja

Nej
73%

64%

36%
27%

Upplever du att patienten blir mer objektifierad när sterila
personalen inte ser patientens huvud?

Förbereder du dig annorlunda vid en operation med
vaken patient?

Figur 2 Operationssjuksköterskornas uppfattningar om bemötande
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Övervägande delen presenterade sig alltid för den vakna patienten vid avlösning (n= 10,
45,5%). (Tabell 3)

Tabell 3 Operationssjuksköterskornas skattning av sin presentation till den vakna patienten
Aldrig
1
2
3
4
Hur ofta presenterar du dig för den
vakna patienten vid avlösning
4,5%
0%
31,8%
18,2%
oavsett typ av avlösning?
n= 1
n= 0
n= 7
n= 4

Alltid
5
45,5%
n= 10

Utifrån hypotesprövning kan slutsats om att operationssjuksköterskorna presenterade sig vid
avlösning vid operation med vaken patient antas signifikant med 5%-signifikantnivå. (Tabell
4)
Tabell 4 Hypotesprövning av operationssjuksköterskornas uppfattning av presentation vid avlösning
Operationssjuksköterskorna presenterar sig för den vakna patienten vid avlösning
0,0025%
P-värde med signifikansnivå <5%

Samtliga operationssjuksköterskor uppfattade förändring av kommunikationen i varierande
grad, varav 27,3% (n= 6) uppfattade en mycket stor förändring. (Tabell 5)

Tabell 5 Operationssjuksköterskornas skattning av förändring av kommunikationen
Nej, ingen
förändring
1
2
3
4
Förändras kommunikationen på
sal vid operation med vaken
0%
4,5%
40,9%
27,3%
patient?
n=0
n=1
n=9
n=6

Ja, mycket stor
förändring
5
27,3%
n=6

Utifrån hypotesprövning kan slutsats om att kommunikationen förändras vid operation med
vaken patient kunna antas signifikant med 5%-signifikantnivå. (Tabell 6)

Tabell 6 Hypotesprövning av operationssjuksköterskornas uppfattning av förändring i kommunikation
Kommunikationen på sal förändras vid operation av vaken patient
0,0085%
P-värde med signifikansnivå <5%

Operationssjuksköterskorna uppfattade i stor utsträckning att kommunikationen förändrades
på något sätt. 8 deltagare (36,4%) ansåg inte att det var någon skillnad i ljudvolymen om
patienten var vaken. 59,1% (n=13) uppfattade delvis dovare/lägre tonläge och 59,1% (n= 13)
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uppfattade att ordval och uttryck anpassades. 63,6% (n= 14) av operationssjuksköterskorna
uppfattade operationssalen som tystare, att operationspersonalen pratade mindre. 40,9% (n=
9) uppfattade att kommunikationen fick delvis högre kvalité medan 9,1% (n= 2) inte
uppfattade någon kvalitetsförbättring av kommunikationen. (Figur 3)

Påstånden om kommunikation
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Figur 3 Påståenden om kommunikation i operationssalen. Procentuell fördelning.

Utifrån hypotesprövning av påståenden om kommunikation kunde slutsats om lägre
ljudvolym, dovare/lägre tonläge, mer anpassat ordval och uttryck, och mindre prat i
operationssalen antas vara signifikanta med 5%-signifikantnivå. Däremot kunde ingen
förbättring av dialogkvalité antas på 5% signifikansnivå. (Tabell 7)

Tabell 7 Operationssjuksköterskornas uppfattningar av förändring av kommunikation
Ljudvolymen
Tonläget blir
Ordval och
Operationspersonalen
blir lägre
dovare/lägre
uttryck anpassas pratar mindre
0,0532%
0,0001%
0,0000%
0,0001%
P-värde med signifikansnivå <5%

Kvalitén på
dialogen blir bättre
5,2808%

Vid sammanställning av den kvalitativa datan framkom att flera deltagare uppfattade
förändringar i kommunikationen, exempelvis uppfattades kommunikationen som sakligare,
ökad eftertänksamhet och möjligheten att kunna informera patienten under operationens gång
vilket innebar att moment tog längre tid.

Kommunikationen blir sakligare. Man blir försiktigare vid fällandet av kommentarer som
eventuellt kan missuppfattas av patienten.
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Man tänker sig för vad man säger. Skämtar inte med varandra på samma sätt som vid sövd
patienten. Håller en lägre ljudnivå för att inte oroa patienten.

36,4% (n= 8) uppfattade inte att de blev störd/distraherad av musik under pågående operation,
men 22,7% (n= 5) uppfattade att de delvis blev störd/distraherad av musik under pågående
operation. Majoriteten uppfattade inte patienten som lugnare när musik spelades (54,5%).
(Figur 4)
Påståenden om musik
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Figur 4 Påståenden om musikanvändning i operationssalen. Procentuell fördelning.

Utifrån hypotesprövning av påståenden om musik kunde slutsats om att miljön i
operationssalen uppfattades som lugnare och mer harmonisk antas med 5% signifikansnivå.
Det kunde det ej antas statistisk signifikans att musik uppfattades som störande/distraherande,
att patienten uppfattades lugnare eller att musik spelades ofta på operationer med vaken
patient. (Tabell 8)

Tabell 8 Operationssjuksköterskornas uppfattningar av musikanvändning i operationssalen
Musik spelas ofta på
Jag blir
Miljön på operationen Patienten upplevs
operation med vaken
störd/distraherad av
blir lugn och
lugnare när musik
patient
musik under pågående
harmonisk
spelas
operation
33,6775%
7,5316%
3,4605%
5,4930%
P-värde med signifikansnivå <5%
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Diskussion
Resultatdiskussion
Syftet med studien var att kartlägga operationssjuksköterskors uppfattningar av operation med
vaken patient. Resultatet visar att övervägande delen av operationssjuksköterskorna
medverkar på operation med vaken patient minst några gånger per vecka. Detta innebär att
operationssjuksköterskan behöver reflektera kring förändringar mellan en vaken och en sövd
patient, för att kunna möta och vårda patienterna på bästa sätt. Det framkom i resultatet att en
mindre del av operationssjuksköterskorna uppfattar att patienten blir mer objektifierad när den
sterila personalen inte ser patientens huvud. Författarna i denna studie anser att
operationssjuksköterskor kan komma att objektifiera patienten under en operation eftersom
det kan uppstå dilemma mellan det etiskt rätta och det moraliska personliga värderingarna.
Detta förklaras av Chiaranai (2011) som menar att det etiska refererar till sjuksköterskans
etiska kod och skyldighet, medan moral handlar om personliga värderingar. Enligt Killen
(2002) studie är etiska problem vanligt förekommande i operationsmiljön. De visade att
sjuksköterskor kan uppleva flertalet etiska problem i sitt dagliga arbete.
Operationssjuksköterskor kände ett ansvar att skydda patienten från skada samt att de kände
en tillfredsställelse av att försöka göra det rätta, men att det samtidigt kunde vara svårt att
genomföra lämpliga åtgärder. I denna studies resultat framkom att operationssjuksköterskorna
försökte skydda patienten från ökad oro genom att till exempel dölja åtgärder såsom
katetersättning med mera. Enligt Rasmussen och Torjuul (2012) känner patienter sig trygg när
operationssjuksköterskorna uppträder lugnt och kontrollerat. Detta förhållningssätt förutsätter
att operationssjuksköterskan har tekniska och praktiska färdigheter. Författarna till denna
studie menar att när operationssjuksköterskorna antar en professionell roll för att skapa
trygghet hos patienten kan det uppfattas som att de objektifierar patienten.

I det funna resultatet framkom det att övervägande delen av operationssjuksköterskorna som

deltog presenterade sig för den vakna patienten, vilket är en viktig del för att skapa trygghet
hos patienten. Zamanzadeh, Jasemi, Valizadeh, Keogh och Taleghani (2015) menar att olika
faktorer kan motivera sjuksköterskor att arbeta holistiskt och ge god omvårdnad. När
sjuksköterskor känner ett ansvar och sympati för patienten ökar motivationen och påverkar
hur omvårdnaden genomförs. Enligt Blomberg, Bisholt, Nilsson, och Lindvall (2014)
värdesatte operationssjuksköterskorna när de såg hela människan och även var medveten om
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de risker patienten utsättes för vid operation.
Resultatet visar en statistisk signifikans på att kommunikationen förändras i operationssalen
vid operation med vaken patient. Operationspersonalen anpassar sitt språk, det är mindre
småprat i operationssalen, samt att ljudvolym och tonläge blir lägre vid operation med vaken
patient. Utifrån den öppna frågan framkommer det att en förändring vid operation med vaken
patient är just möjligheten till kontinuerlig information och möjligheten att fråga hur patienten
mår. Jones och Durbridge (2016) menar att kommunikation och effektivt teamarbete är
grundläggande för ett bra operationsteam och för att säkerställa patientsäkerhet och
genomförande av en god vård. Patientsäkerheten anser författarna är en av de viktigaste
delarna i omvårdnaden och inkluderar både skydd mot fysisk och psykisk skada. Författarna
anser att medvetenheten om ordets påverkan hos patienten bidrar till anpassning av
kommunikationen för att förhindra onödig oro och stress orsakad av missuppfattningar.

Resultat visar att en mindre del av deltagarna upplevde musiken som störande/distraherande
samt att musik sällan spelas under operation med vaken patient. Chen, Brueck och Niemeiner
(2012) menar att operationspersonal utsätts för höga och långvariga ljud, vilket kan leda till
hörselnedsättning. De menar att ljudreducering är en utmaning då flertalet ljud inte går att
påverka, dock bör inte operationspersonalen behöva överrösta exempelvis musik för att kunna
kommunicera. Stringer, Haines och Oudyk (2008) menar att en operationssal ofta har en hög
ljudnivå, exempelvis från ventilation, maskiner och instrumenten, och detta påverkar
möjligheten till kommunikation. Författarna anser att detta kan vara en orsak till att musik
sällan spelas på operation då musiken blir ytterligare ljud att överrösta. Resultatet visade
däremot en statistisk signifikans på att miljön i operationssalen uppfattades som lugnare och
mer harmonisk när musik spelades. Lee, Jeong, Yim och Jeon (2016) visade att musikterapins
effekter påverkade studenter som var målgruppen i den studien genom att puls, blodtryck och
oro minskade. Enligt författarna till denna studie kan man utifrån Lee et al. (2016) studie anta
att musik kan ha positiva effekter även i andra sammanhang och att detta kan vara orsak till
att några upplevde operationssalen som lugnare och mer harmonisk. Resultatet i denna studie
visar att patienten inte upplevs lugnare när musik spelas. I motsatts till vårt resultat menar
dock Liu och Petrini (2015) kan musik som intervention vid genomgång av en operation kan
ha flertalet positiva effekter, bland annat minskat behov av analgetika och sänkning av
postoperativ smärta samt att patienterna upplevde minskad oro och smärta. Även Larner
(2016, s. 1166-1168) förklarar att det sedan länge är känt att musik kan ha en stresslindrande
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effekt, och i operationssalen kan musik hjälpa att blockera ljud för patienten. Författarna anser
att skillnaderna i resultaten kan bero på att tidigare studier undersökt patienten, medan denna
studie vänder sig till operationssjuksköterskornas observation av patienten. Författarna
bedömer även att operationssjuksköterskor kan bli störd/distraherad av musik när musiken
spelas samt vilket typ av musik. Musikvalet kan även påverka hur patienten uppfattas. Larner
(2016, s. 1166-1168) rekommenderar lugn, svag musik utan text för att minska stressnivåer,
en takt på 60-72 BPM genom att detta motsvarar den normala hjärtrytmen. Författarna menar
att om musik som intervention används, bör patienten ges möjlighet till musik via hörlurar om
den så önskar för att minska risken för att operationspersonalen blir störd eller distraherad.

Resultatet av kvantitativa datan tyder på att operationssjuksköterskorna inte förbereder sig
annorlunda, medan den öppna frågan visar förändring i arbetet under operation. Deltagare
beskrev bland annat att de dolde sugflaskan, hängde för så att patienten inte kunde se vid
huddesinfektion samt att operationssjuksköterskan kunde informera om olika ljud och inför
olika moment. Författarna anser att det är viktigt att operationssjuksköterskan har en rutin
kring sin förberedelse inför operationer, det vill säga håller samma kvalitet när det kommer
till exempelvis påläsning av patientjournal, uppdukning och preoperativa dialogen. Däremot
bedömer författaren att det kan tillkomma en del omedvetna förändringarna i arbetssättet
under operation på grund av den ökade medvetenhet som finns kring att patienterna kan
uppleva operationsmiljön som skrämmande och främmande.

Metoddiskussion
Studien är en tvärsnittsstudie, genomförd med kvantitativ ansats och enkäter som
datainsamlingsmetod. Detta anser författarna är den mest relevanta metoden för att besvara
syftet.

För att öka reliabilitet och validitet har studien utformats med stöd av Trost och Hultåker
(2016). En styrka med enkätformuläret är att författarna tog stöd från andra studier vid
utformning av frågor, samt Hansagi och Allebeck (1998) och Polit och Beck (2016). En
svaghet med studien är att författarna har skapat ett eget enkätformulär, däremot anser
författarna att det samtidigt är en styrka då det inte fanns en enkät som besvarade syftet.
Författarna kontrollerade frågorna flertalet gånger samt tillämpade ett enkelt språk samt avsåg
att skapa tydliga frågor för att minska risken för missuppfattning, vilket rekommenderas av
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Hansagi och Allebeck (1998, s. 46) och Trost och Hultåker (2016, s. 92-94). Författarna la
stor vikt vid Trost och Hultåkers (2016, s. 61-62) förklaring av reliabilitetens sammansättning
av de fyra komponenterna kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär
likhet mellan frågor som mäter samma sak och vill nå alla nyanser, precision avser den
typografiska utformningen av formuläret, objektivitet menar att svaret läses av på samma sätt
oavsett vem som läser in datan och konstans syftar till att det inte spelar någon roll om
formuläret besvaras direkt eller vid ett senare tillfälle (Trost & Hultåker, 2016, s. 62).

Enligt Bryman (2011, s. 258-259) bör en pilotstudie genomföras, gärna med öppna frågor för
att få stöd och hjälp vid utformning av enkätfrågor, samt att frågorna kan testas och tydliggöra
problem eller eventuella risker för missuppfattning av frågorna. Detta har inte genomförts i
denna studie genom att författarna ansåg det vara en liten risk för missuppfattning, samt avsåg
att kartlägga och skapa en generell uppfattning kring operationssjuksköterskors uppfattningar.
Enkätfrågorna baserades på litteraturöversikten som föregick datainsamlingen. Författarna var
även tillgängliga under hela insamlingsperioden och kunde informera samt besvara eventuella
frågor. Trots att ingen pilotstudie genomfördes visade den interna bortfallsanalysen mycket
litet bortfall. Totalt saknades två svar på påståenden, en fråga var besvarad dubbelt och
hälften av deltagarna hade besvarat den öppna frågan. Vid insamlingen var 22 enkäter
besvarade (71%). Trost och Hultåker (2016, s. 147) menar att 50-70% svarsfrekvens vid
enkätundersökningar är normalt. För att få fler besvarade enkäter hade fler brevlådor kunnat
placeras ut på avdelningen, samt möjligheten att elektroniskt kunna besvara enkäten. Genom
att endast en operationsavdelning inkluderats i studien anser inte författarna att urvalet är
representativt och därav inte bör generaliseras till andra operationsavdelningar.

Konklusion
Denna studies resultat visar att majoriteten av operationssjuksköterskor medverkar på
operation med vaken patient minst några gånger per vecka. Resultatet tyder på att det finns en
risk att patienten blir objektifierad när den sterila operationspersonalen inte ser patientens
huvud. Studiens resultat visar även att kommunikationen förändras vid operation med vaken
patient, bland annat blir ljudvolymen lägre och det blir mindre småprat. När musik spelas
uppfattas operationssalen som lugnare och mer harmonisk., dock riskerar musiken att
uppfattas som störande/distraherande.
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Utifrån resultatet bedömer författarna att det finns ett behov av fördjupad forskning kring
operationssjuksköterskors uppfattningar av operationer med vaken patient.

Klinisk betydelse
• Studien kan användas som reflektionsstöd hos arbetsgivaren, den enskilda
operationspersonalen, samt vid handledning av studenter och ny operationspersonal

Förslag till fortsatta studier
•

Observationsstudie för objektivt resultat om förändringar av bemötande och
kommunikativa förändringar vid operation med vaken patient

•

Fokusgruppsintervjuer för djupgående resultat kring operationssjuksköterskans
uppfattning av operation med vaken patient

•

Intervjustudie för djupgående resultat kring operationssjuksköterskans påverkan vid
musik under operation, samt eventuellt behov av nya rutiner kring musikanvändandet

•

Studier med fokus kring vilket ingrepp som genomförs och musikens inverkan på
operationspersonalen
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Bilaga 1: Informationsbrev

Vi är två studenter som läser till operationssjuksköterska och skriver vår magisteruppsats. Vår
studie är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, och tillämpar enkätformulär som
datainsamlingsmetod.
Som blivande operationssjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap dels om patientens
upplevelse, men även reflektera över det egna arbetet. Kommunikation och bemötande, samt
användandet av musik är till stor del avgörande för patientens upplevelse vid genomgång av
en operation i vaket tillstånd. Vaken sedering i denna studie innebär kontrollerad och svag
sänkning av medvetandenivån med intakta skyddsreflexer, att patienten själv upprätthåller fria
luftvägar och andas på egen hand, samt svarar på verbal och fysisk stimulering. Flertalet
studier har fokuserat på patientens upplevelse, varvid denna studie avser att undersöka
operationssjuksköterskors uppfattningar. Syftet med denna studie är att kartlägga
operationssjuksköterskors uppfattningar av operation med vaken patient. Bemöter
operationssjuksköterskan patienten annorlunda vid en operation med vaken patient? Uppfattar
operationssjuksköterskan att kommunikationen i operationssalen förändras vid en operation
med vaken patient? Vilken uppfattning har operationssjuksköterskan om musik i
operationssalen? Uppfattar operationssjuksköterskan att arbetsgången förändras vid en
operation med vaken patient?
Du har blivit utvald till att besvara enkäten genom din examen som operationssjuksköterska
samt arbete vid operationsavdelningen vid ett sjukhus i norra delarna av Sverige.
Deltagandet innebär att du besvarar ett antal frågor som berör din uppfattning kring operation
med vaken patient. När du besvarar frågorna bör du tänka på att jämföra operation med vaken
patient mot en med sövd patient. Deltagandet är frivilligt och genom inlämning av besvarad
enkät godkänner du ditt deltagande och dina svar kommer att användas i studien. Du lämnar
enkäten i en av de två utställda brevlådorna (minst en finns i fikarummet). Dina svar kommer
ej gå att spåra tillbaka till dig då analys kommer ske på gruppnivå. Efter avslutad och godkänd
studie kommer samtliga enkäter att makuleras.
Vår förhoppning är att studien kan verka som stöd vid reflektion både hos den enskilda
deltagaren men även i arbetsgruppen. Studien kan även verka som ett stöd för handledare till
studenter samt arbetsgivare genom möjligheten att bemöta olika tankar som kan uppkomma
vid en operation med vaken patient.
Studien kommer att publiceras på DiVA: www.diva-portal.org
Studien genomförs som examensarbete, i utbildningen specialistsjuksköterska inom
operationssjukvård vid Luleå Tekniska Universitet. Deltagandet är helt frivillig, men ditt
medverkande kan bidra till utvecklande av verksamheten.
Namn:
Maria Aldenlöv

Namn:
Rebecca Lundbäck

07xxxxxxxx

07xxxxxxxx

marald-9@student.ltu.se

reblun-4@student.ltu.se

Handledare:
Irene Vikman
09xx-xxxxxx
irene.vikman@ltu.se
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Bilaga 2: Frågeformulär

Enkät till kvantitativ studie
Syftet med denna studie är att kartlägga operationssjuksköterskors uppfattningar av operation med
vaken patient med fokus på kommunikation, bemötande och musik i operationssalen.

Kön
□

Man

□

Kvinna

Ålder:
Antal arbetade år som sjuksköterska:
Antal arbetade år som operationssjuksköterska:
Antal arbetade år på operation (i operationssal):
Hur ofta medverkar du vid operationer med vaken patient?
□ Dagligen
□ Några
□ Några
gånger i
gånger i
veckan
månaden

□

Några
gånger
per år

□

Aldrig

Bemötande
Upplever du att patienten blir mer objektifierad när sterila personalen inte ser patientens
ansikte?
□ Ja
□ Nej
Förbereder du dig annorlunda vid en operation med vaken patient? (ex. uppdukning, påläsning
av patientjournal, preoperativa dialogen)
□ Ja
□ Nej
Hur ofta presenterar du dig för den vakna patienten vid avlösning oavsett typ av avlösning?
Jag presenterar mig □
□
□
□
□ Jag presenterar mig
aldrig
1
2
3
4
5 alltid

Kommunikation
Jämför operation med vaken patient mot en operation med sövd patient
Förändras kommunikationen på sal vid en operation med vaken patient?
Nej, ingen förändring □
□
□
□
□ Ja, mycket stor förändring
1
2
3
4
5
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Påståenden om kommunikation, sätt ett kryss i alternativet som du anser passa bäst
Ljudvolymen blir högre
□
□
□
□
□
Instämmer helt | Instämmer delvis | Varken instämmer eller tar avstånd | Tar delvis avstånd | Tar helt avstånd

Tonläget bli dovare/lägre
□
□

□

□

□

Instämmer helt | Instämmer delvis | Varken instämmer eller tar avstånd | Tar delvis avstånd | Tar helt avstånd

Ordval och uttryck anpassas (mer eftertanke innan något sägs)
□
□
□

□

□

Instämmer helt | Instämmer delvis | Varken instämmer eller tar avstånd | Tar delvis avstånd | Tar helt avstånd

Operationspersonalen pratar mindre (det blir tystare i operationssalen)
□
□
□
□

□

Instämmer helt | Instämmer delvis | Varken instämmer eller tar avstånd | Tar delvis avstånd | Tar helt avstånd

Kvalitén på dialogen mellan operationspersonalen blir bättre
□
□
□

□

□

Instämmer helt | Instämmer delvis | Varken instämmer eller tar avstånd | Tar delvis avstånd | Tar helt avstånd

Musik
Påståenden om musikanvändning, sätt kryss i alternativet som du anser passa bäst
Musik spelas ofta vid operation med vaken patient
□
□
□
□
□
Instämmer helt | Instämmer delvis | Varken instämmer eller tar avstånd | Tar delvis avstånd | Tar helt avstånd

Jag blir störd/distraherad av musik under pågående operation
□
□
□

□

□

Instämmer helt | Instämmer delvis | Varken instämmer eller tar avstånd | Tar delvis avstånd | Tar helt avstånd

Miljön på operationen bli lugn och harmonisk
□
□
□

□

□

Instämmer helt | Instämmer delvis | Varken instämmer eller tar avstånd | Tar delvis avstånd | Tar helt avstånd

Patienten upplevs lugnare när musik spelas
□
□
□

□

□

Instämmer helt | Instämmer delvis | Varken instämmer eller tar avstånd | Tar delvis avstånd | Tar helt avstånd

Övrigt
Om du upplever att din arbetsgång förändras vid en operation med en vaken patient mot en
sövd. Ge några exempel på de viktigaste förändringarna

Vid inlämning av ifylld enkät lämnas ditt informerade samtycke till deltagande i denna studie.
Tack för din medverkan!
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Bilaga 3: Informationsbrev för underskrift

Vi är två studenter som läser till operationssjuksköterska och skriver vår magisteruppsats. Vår studie
är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, och tillämpar enkätformulär som datainsamlingsmetod.
Som blivande operationssjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap dels om patientens upplevelse,
men även reflektera över det egna arbetet. Kommunikation och bemötande, samt användandet av
musik är till stor del avgörande för patientens upplevelse vid genomgång av en operation i vaket
tillstånd. Vaken sedering i denna studie innebär kontrollerad och svag sänkning av medvetandenivån
med intakta skyddsreflexer, att patienten själv upprätthåller fria luftvägar och andas på egen hand,
samt svarar på verbal och fysisk stimulering. Flertalet studier har fokuserat på patientens upplevelse,
varvid denna studie avser att undersöka operationssjuksköterskors uppfattningar. Syftet med denna
studie är att kartlägga operationssjuksköterskors uppfattningar av operation med vaken patient.
Bemöter operationssjuksköterskan patienten annorlunda vid en operation med vaken patient?
Uppfattar operationssjuksköterskan att kommunikationen i operationssalen förändras vid en operation
med vaken patient? Vilken uppfattning har operationssjuksköterskan om musik i operationssalen?
Uppfattar operationssjuksköterskan att arbetsgången förändras vid en operation med vaken patient?
Du har blivit utvald till att besvara enkäten genom din examen som operationssjuksköterska samt
arbete vid operationsavdelningen vid ett sjukhus i norra delarna av Sverige.
Deltagandet innebär att du besvarar ett antal frågor som berör din uppfattning kring operations med
vaken patient. När du besvarar frågorna bör du tänka på att jämföra operation med vaken patient mot
en med sövd patient. Deltagandet är frivilligt och genom inlämning av besvarad enkät godkänner du
ditt deltagande och dina svar kommer att användas i studien. Du lämnar enkäten i en av de två
utställda brevlådorna (minst en finns i fikarummet). Dina svar kommer ej gå att spåra tillbaka till dig
då analys kommer ske på gruppnivå. Efter avslutad och godkänd studie kommer samtliga enkäter att
makuleras.
Vår förhoppning är att studien kan verka som stöd vid reflektion både hos enskilda deltagaren men
även i arbetsgruppen. Studien kan även verka som ett stöd för handledare till studenter samt
arbetsgivare genom möjligheten att bemöta olika tankar som kan uppkomma vid en operation med
vaken patient.
Studien kommer att publiceras på DiVA: www.diva-portal.org
Studien genomförs som examensarbete, i utbildningen specialistsjuksköterska inom
operationssjukvård vid Luleå Tekniska Universitet. Deltagandet är helt frivillig, men ditt medverkande
kan bidra till utvecklande av verksamheten.
Godkännande att genomföra denna studie på operationsavdelningen vid ett sjukhus i norra
delarna av Sverige, under vårterminen 2017
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