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Abstrakt 
 
Bakgrund: I samband med en operation kan patienten uppleva förlust av kontroll 
gällande sin egen kropp, vilket kan medföra lidande. Lidande kan lindras genom att 
bevara värdigheten hos patienten. I en operationssal strävar 
operationssjuksköterskan efter att bevara värdigheten hos patienten och det kan 
uttryckas på en mängd olika sätt.  
 
Syfte: Syftet med studien var att belysa innebörden av värdighet för 
operationssjuksköterskan samt vad operationssjuksköterskan gör för att bevara 
värdigheten hos patienten perioperativt. 
 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats och en latent 
innehållsanalys.  
 
Resultatet: Det finns likheter och skillnader i synen på värdighetens innebörd. 
Operationssjuksköterskan anpassar sitt förhållningssätt efter patientens 
sinnestillstånd för att skapa trygghet hos patienten. Det läggs stor vikt i att skydda 
patientens kropp inne på operationssalen för att förebygga vårdrelaterade skador och 
skydda den mot obehörigas ögon. Medan jargong och nonchalans gentemot vakna 
patienten samt respektlös kommunikation om den sövda patienten kan påverka 
patientens värdighet negativt.  
 
Slutsats: Patient ska bemötas och behandlas med respekt av alla i operationsteamet. 
Grundläggande är att patienten ses som en människa och att dennes sårbarhet 
bemöts. Synen på värdighet och hur den ska bevaras kan se olika ut och kan präglas 
av faktorer bland annat som ålder, erfarenhet och arbetsklimat. 
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Abstract 

 
Background: In connection with an operation, the patient may experience loss of 
control of the body, which may cause suffering. Suffering can be alleviated by 
preserving the dignity of the patient. In an operating room, the operating nurse 
strives to preserve the dignity of the patient and it can be expressed in a variety of 
ways. 
 
Objective: The purpose of the study was to elucidate the meaning of dignity for the 
operating nurse as well as what the operating nurse does to preserve the dignity of 
the patient perioperatively. 
 
Method: A qualitative interview study with inductive approach and a latent content 
analysis. 
 
The result: There are similarities and differences in the view of the meaning of 
dignity. The operating nurse adapts her approach to the patient's state of mind to 
create patient safety. Great importance is attached to protecting the patient's body 
inside the operating room to prevent health-related injuries and protect it from 
unauthorized eyes. While jargon and nonchalance towards waking the patient as 
well as disrespectful communication about the anesthetized patient can adversely 
affect the patient's dignity. 
 
Conclusion: Patient should be treated and treated with respect by everyone in the 
surgical team. The fundamental is that the patient is seen as a human being and that 
the vulnerability is addressed. The view of dignity and how it should be preserved 
can look different and can be characterized by factors such as age, experience and 
working climate. 
 
 
Keyword 
Interview study, operating room, operating nurse, patient, perioperative, respect, 

dignity 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Tack 
 
Stort tack till vår handledare och vår handledningsgrupp för den konstruktiva 

kritiken som gav oss stöd under skrivandet av vårt examensarbete.  

 

Vi vill också tacka ödmjukast vårdenhetschef på berörd operationsavdelning för sitt 

engagemang samt alla operationssjuksköterskor för sina värdefulla svar under 

intervjuerna. 
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1 Inledning 
 
 
Patienten befinner sig i ett utsatt läge i samband med en operation, där denne kan 

uppleva förlust av kontroll gällande sin egen kropp, vilket kan medföra lidande. 

Genom att mista kontrollen över sin kropp blir patienten beroende av 

vårdpersonalen (Lindwall & von Post, 2013). Patienten lämnar sin kropp åt 

professionellas händer med förtroende för att värdighet ska skyddas. Författarna 

observerade under sin verksamhetsförlagda utbildning att operationssjuksköterskor 

hade olika beteenden gentemot patientens värdighet. Dessa operationssjuksköterskor 

talade om vikten att skydda patienten på olika sätt, det vill säga att bevara patientens 

värdighet, integritet och autonomi i samråd med operationsteamet. Dessa ingår i 

operationssjuksköterskans ansvar enligt Riksföreningen för operationssjukvård & 

Svensk sjuksköterskeförening (2010). Syftet med denna studie föreföll sig därmed 

att ta reda på hur operationssjuksköterskor värnar för att skydda patientens värdighet 

i praktiken. Detta för att skapa den värdefulla vård för patienten, den vården som 

“...ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet” (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30, 3 kap. 1§). 

 

 

2 Bakgrund  
 
I Arman, Ranheim, Rydlund, Rytterström och Rehnsfeldt (2015) studie lyfter de 

fram att autonomi och mänsklig vetenskap ligger som grund för sjukvården. Genom 

att se patienten som människa och uppmärksamma dennes livssituation skapas goda 

förutsättningar för vårdande. Reflektion över vad den unika patienten berättar 

medför bekräftelse av patientens individuella situation och behov. I takt med att 

teorier och koncept utvecklats har vetenskapen om vårdande bidragit till en djupare 

förståelse för vård för patientens hälsa, välbefinnande och lindrande av lidande 

(Arman et al., 2015). Inom professionell omvårdnad anses bevarande av patientens 
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värdighet vara ett etiskt ansvar hos vårdgivare (Edlund, Lindwall, von Post & 

Lindström, 2013). Edlund och Lindwall (2017) beskriver att värdigheten är starkt 

förbunden till vår mänsklighet och det ansvar vi känner för medmänniskor. Genom 

att visa omtanke och respekt mot en annan person bekräftas både ens egen värdighet 

och den andres (Edlund & Lindwall, 2017; Sandman & Kjellström, 2018). Sandman 

och Kjellström (2018) menar att med moralisk hållning och handling av hälso- och 

sjukvårdspersonalen upprätthålls patientens och personalens värdighet. 

 

 

2.1 Operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning och ansvar 
 
I operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs 

operationssjuksköterskans ansvar för patientsäker positionering på operationsbordet, 

hygieniska och aseptiska principer, förebyggande av smittspridning och 

vårdrelaterade skador, instrumentering och assistering (Riksföreningen för 

operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Operationssjuksköterskor ser positionering som en del av ansvaret, som skyddar 

patientens kropp från obehag samt nerv- och tryckskador. De anser det som en 

betydelsefull färdighet att ha förståelse för att något eller någon orsakar obehag för 

patienten (Blomberg, Bisholt & Lindwall, 2018; Brodin, Hellzén & Häggström, 

2017). I flertalet studier framgår det att operationssjuksköterskor skyddar patientens 

kropp från onödig exponering i syfte att förebygga hypotermi och bevara patientens 

värdighet (Blomberg et al., 2018; Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 2015; Lin 

& Tsai, 2019; Larsson Mauléon & Ekman, 2012). Det finns skyldighet till att 

förbereda och kontrollera allt material och utrustning före operationen, säkerställa 

patientens identitet och sidomarkering på parade organ (Blomberg et al., 2018). 

Operationssjuksköterska ansvarar också för arbetsorganisering och tydliga 

prioriteringar (Blomberg et al., 2018; Brodin et al., 2017). Andra komponenter som 

ingår i operationssjuksköterskans ansvar är vägledning genom god kommunikation 

och uppmuntran till delaktighet, stöd, bevarande av integritet, autonomi och 

värdighet (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2010).  
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2.2 Patientens sårbarhet och värdighet - patientens och 
operationssjuksköterskans perspektiv 

 
För många av patienterna som intervjuades i studien av Susleck et al. (2007) innebar 

en operation under narkos som den ultimata förlusten av självkontroll. Förlusten 

väckte känslor av hjälplöshet och ett beroende av andra. Genom att ligga på 

operationsbordet med utsträckta armar och bli fastspänd kändes väldigt utlämnande 

och ångestladdat. Patienterna kunde uppleva sig förlora kontrollen över sig själv och 

sin kropp, tankar kring döden kunde också smyga sig på. I studien av Arakelian, 

Swenne, Lindberg, Rudolfsson och Vogelsang (2017) konstaterades att patienten 

förväntade sig att hela operationsteamet skulle skydda dennes kropp och liv under 

operationen. Den sövda patienten överlät sig själv till operationsteamet i hopp om 

att få bibehålla sin värdighet och säkerhet under den perioperativa tiden. Baillie och 

Ilott (2010) beskriver att det ofta fanns en medvetenhet hos patienterna om att deras 

intima områden skulle exponeras i operationssalen. I studier som utgick från 

patientens perspektiv belyste vikten av att bli respekterad och bemött som en viktig 

person, att bli tilltalad vid sitt namn och att få vara delaktig i sin vård och 

behandling (Rasmussen & Delmar, 2014; Arakelian et al., 2017). Upprätthållande 

av värdighet enligt patienten, kunde ske via god och kontinuerlig information från 

personal, vilket ansågs kunna ge känsla av självkontroll. Att erhålla kontinuerlig 

information kunde också leda till minskad oro och ångest samt bidra till känsla av 

att vara en i teamet (Rasmussen & Delmar, 2014).  

 
I studie av Blomberg et al. (2018) och Ingvarsdottir och Halldorsdottir (2018) 

beskrev operationssjuksköterskor att patienten ofta uttryckte en känsla av sårbarhet i 

samband med operationen. Patientens sårbarhet behöver respekteras och det kunde 

göras genom en kontinuerlig uppmärksamhet och kontakt med patienten 

(Ingvarsdottir och Halldorsdottir). I studie av Kelvered et al. (2012) samt Lin och 

Tsai (2019) beskrev operationssjuksköterskor att de förstod och bemötte deras 

sårbarhet, oro och ångest. De lyssnade på patienternas behov och önskningar, erbjöd 



 
 
 

4(35) 
 

emotionellt stöd och uppmuntrade till självbestämmande och delaktighet i vården. 

Rädsla hos patienter försökte lindras när operationssjuksköterskan förmedlade 

empati genom ögonkontakt, närhet, röstläge och ord (Kelvered et al., 2012; Lin & 

Tsai, 2019). Strävan efter att sörja för patientens mentala mående, tillgodose behov 

av närvaro och tröst sågs hos operationssjuksköterskor i studien av Ingvarsdottir och 

Halldorsdottir (2018). Att vara lyhörd för vad patienten vill förmedla var ett 

personligt etiskt ansvar och en egenskap som utvecklats genom professionell 

erfarenhet (Blomberg et al., 2018). Baillie och Illot (2010) belyser att genom att 

hålla patienten informerad, erbjuda sin hand att hålla i och visa artighet hjälper till 

att främja patientens värdighet.  

 

 

2.3 Interaktion med patienten samt svårigheter vid bevarande av 
värdighet  

 
Det första patientmötet med operationssjuksköterskor inträffade oftast när patienten 

anlände till operationssalen. Ibland väntade operationssjuksköterskor på det 

lämpligaste tillfället att presentera sig för patienten och lät anestesisjuksköterskan 

utföra sina arbetsuppgifter gentemot patienten (Brodin et al., 2017). När för många 

personer befann sig runt om patienten brukade operationssjuksköterskan signalera 

att det började bli kaotiskt för patienten (Blomberg et al., 2018; Brodin et al., 2017). 

 

Interaktionen mellan operationssjuksköterska och patient kan skapas genom att 

hälsa på patienten, presentera sig, ge ögonkontakt, visa respekt och ge tillfälle att 

skapa en vårdande relation med patienten (Blomberg, Bisholt & Lindwall, 2019; Lin 

& Tsai, 2019). Ögonkontakt med patienten gav operationssjuksköterskan möjlighet 

att få uppfattning om hur nervös patienten var samt hur den skulle bete sig på 

operationsbordet. När patienten gav ögonkontakt och visa lugn försökte 

operationssjuksköterskan att skapa en interaktion med denne. Detsamma hände inte 

om patienten visa tecken på rädsla och knappast svarade på ögonkontakten. Utifrån 

det anpassade operationssjuksköterskan sitt beteende. Interaktion med patienten 
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skulle skapas bara om patienten själv visade sitt intresse för det (Brodin et al., 

2017). 

 

Blomberg et al. (2019) skildrade operationsmiljön som krävande och teknologisk. 

Operationssjuksköterskan arbetade ofta i utmanande situationer i högt tempo och 

behövde göra olika bedömningar kring patientens vård. Schemat för operationerna 

var ofta fullbokat och det förelåg en tidspress som präglade operationsteamet 

(Blomberg et al., 2019). Inom den speciella arbetsmiljön var det av stor vikt att 

bemöta patienten på ett värdigt sätt och ge patienten möjlighet att känna tillit till 

operationsteamet (Edlund & Lindwall, 2017). Bristen på respekt för värdighet kunde 

leda till minskat engagemang hos patienter i att fatta beslut och därmed förlora 

egenvård. Sådana konsekvenser kan även leda till en förlängd återhämtningstid för 

patienten (Rasmussen & Delmar, 2014).  

 

Det bevittnades av operationssjuksköterskor när patientens värdighet kränktes i 

operationssalen (Blomberg et al., 2019; Lindwall et al., 2013). Vissa inom 

operationspersonalen ignorerade patientens kommentarer och behandlade denne 

som osynlig (Lindwall et al., 2013). Genom att beskåda den respektlösa vården 

innebar det att ofrivilligt bli en del av den. Det gav operationssjuksköterskan dåligt 

samvete, skuldkänslor och medlidande för patienten (Blomberg et al., 2019). Den 

operationssjuksköterskan som ingrep och försökte försvara patienten tog ofta 

skulden för något som den andre kollegan har gjort (Lindwall et al., 2013). Detta 

resulterade i att operationssjuksköterskan fick känsla av en inre värdekonflikt 

(Blomberg et al., 2019; Lindwall et al., 2013).  

 

 

2.4 Respektlös kommunikation och patienten ses som ett objekt 
 
Sandman och Kjellström (2018) skrev att värdigheten kunde kränkas i situationer då 

vårdpersonal pratade om patienten i tredje person eller över huvudet på patienten. 

Vakna patienter ska inkluderas i den allmänna konversationen under operationen, 

enligt Baillie och Ilott (2010). Det bör kommuniceras på ett professionellt sätt och 
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med förståelse för vad som sägs, oavsett om patienten är vaken eller inte (Blomberg 

et al., 2018). 

 
Operationssjuksköterskor uppmärksammade att operationsteamet ibland kan tala om 

patienten på ett nedvärderande sätt med varandra, vilket operationssjuksköterskor 

upplevde som kränkande av patientens värdighet (Eliassen, Holla &  Bondas, 2019). 

Det var inte okänt för operationssjuksköterskor att det förekom nedsättande 

kommentarer angående patientens kroppsstorlek, utseende eller psykiska tillstånd 

inne på operationssalen (Baillie & Illot, 2010). Operationssjuksköterskor var 

uppmärksamma på ett sådant oacceptabelt beteende, höll ett vakande öga, tolkade 

och agerade. De kunde ingripa genom att antingen låta bli att svara eller genom att 

ändra samtalsämne (Brodin et al., 2017). Det anses vara en professionell skyldighet 

att återställa patientens värdighet genom att tillrättavisa kollegor (Baillie & Illot, 

2010). Operationssjuksköterskor upplevde dock att det var svårt att ta upp sådana 

frågor med kollegor efteråt (Eliassen et al., 2019).  

 
Det finns situationer när det inte visas något intresse för patienten som människa 

och att patienten ses som ett objekt (Blomberg et al., 2018; Larsson Mauléon & 

Ekman, 2012; Sørensen, Østrup Olsen, Tewes & Uhrenfeldt, 2014). Till exempel 

inträffade en situation i samband med när operationssjuksköterskan ignorerade sin 

kollegas anmärkning på att kirurgen använde protes av fel storlek. Den protesen 

som valdes felaktigt resulterade i att patienten blev tvungen opereras ytterligare en 

gång (Sørensen et al., 2014). Fokus läggs lätt på patientens kropp och på utförande 

av arbetsuppgifter när operationens start påskyndas trots att patienten inte hinner 

blir tillräckligt sövd (Blomberg et al., 2018; Larsson Mauléon & Ekman, 2012).  

 

Under den stunden patienten var vaken kunde operationssjuksköterskor visa 

medmänsklighet och bekräfta patientens närvaro via beröring, kroppsspråk, 

ögonkontakt (Blomberg et al., 2018). Vid katetersättning, steriltvätt och drapering 

var det väsentligt att bevara patientens värdighet och respektera integritet (Blomberg 

et al., 2015). Likaså var det viktigt att rengöra patientens kropp från eventuellt blod 

efter operationens slut och med omsorg välja förband utifrån patientens behov 

(Kelvered et al., 2012). Operationssjuksköterska agerade utifrån sina yrkesmässiga 
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skyldigheter och egna värderingar när den uppmärksammade kirurgen att det var för 

tidigt att börja operera då patienten inte fått tillräcklig anestesi (Larsson Mauléon & 

Ekman, 2012). 

 
Operationssjuksköterskor kände det stora ansvaret (Blomberg et al., 2015) och ett 

personligt etiskt värde att se patienten som en människa på operationsbordet 

(Blomberg et al., 2018). I studie av Kelvered et al. (2012) lät 

operationssjuksköterskor patienten vara ett centrum eftersom varje patient har rätt 

till att vara sedd som individ (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). Enligt 

operationssjuksköterskor är det ett riktmärke för ett professionellt förhållningssätt 

(Baillie & Illot, 2010). 

 

3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Värdighet  
 
Edlund och Lindwall (2017) beskriver att värdighet är något varje människa har och 

genom detta bildas en förnimmelse av värde och mening. Begreppet värdighet har 

ingen specifik definition utan baseras på personliga upplevelser som kan 

karakteriseras på många olika sätt. De förklarar hur värdighet kan delas in i tre 

dimensioner som grundar sig med den absoluta värdigheten som anses som given 

genom att vara människa. Att ha insikt om ens egen och den andres värdighet kallas 

den relativa värdigheten. Relativa värdigheten påverkas av samhälle, kultur och av 

sina medmänniskor. En yttre värdighet uppkommer från utförda handlingar och 

heder (Edlund & Lindwall, 2017). Även Eriksson (2015) har delat in värdighet i 

dimensioner, en yttre och en inre dimension. Den yttre anknyts till rang, utseende, 

ställning, ämbete och anseende. Den inre hör till seder, heder och trovärdighet.  

 
Enligt Eriksson (2015) har begreppen värde och värdighet inte samma betydelse 

men att värdighet betyder att ha ett värde. I grunden har varje människa lika 

värdighet och värde, däremot kan det skiljas kring människans egen uppfattning om 

sin värdighet. I vården är det essentiellt att patientens värdighet bekräftas. Genom 
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att bekräfta värdigheten och lyssna på patientens upplevelser skapas goda 

möjligheter till att erbjuda individuell vård. När kränkande av patientens värdighet 

uppstår betyder det att den naturliga vården har uteblivit och detta medför även 

kränkande av vårdgivarens värdighet. Detta kan ske i form av att vårdgivare inte 

skyddar patientens kropp mot exponering, att patientens önskan eller frågor 

ignoreras eller genom bristande etisk hållning (Eriksson, 2015). Lindwall (2017) 

beskriver att inuti kroppen finns personens värdighet, identitet och integritet och 

därför är det viktigt att operationssjuksköterskan skyddar kroppen inne i 

operationssalen.  

 

3.2 Lidande 
 
Ett av vårdens syften är att lindra det mänskliga lidandet. Människan som kommer 

in för operation har redan ett lidande i form av smärta, sjukdom eller annat lidande. 

Kränkt värdighet är den vanligaste orsaken till vårdlidande, skriver Eriksson (2015). 

Människans värdighet kränks av lidandet och genom att kränka patientens värdighet 

skapas lidande. Det är ovärdigt för människan att uppleva lidande och därmed känna 

sig kränkt efteråt. Lidande är sammankopplat med skuld eftersom skuld är något 

som människor bär på, upplevelser av skuld övergår till ett lidande i den stunden när 

det uppstår insikt om att människan svikit sig själv. Att bemöta och dela lidande hos 

en lidande människa kräver stor hänsyn. Värdighet hos en lidande människa måste 

få bekräftas. Det är naturligt att människans mest viktigaste behov och önskan 

behöver sörjas för så långt det går. Att inte få uppleva sin fulla värdighet som 

människa och känna att ingen ser och förstår ens behov samt att bli lämnad ensam 

innebär ett lidande. Det finns en vilja hos människor att få uppleva att vara 

välkomna till en gemenskap (Eriksson, 2015). I perioperativ praxis framträder 

patientens lidande som rädsla för det okända, att vakna upp under operationen eller 

för att inte vakna upp efteråt. Att vara beroende av andra kan ses som lidande, samt 

känslan av att förlora kontrollen över kroppen och dess funktioner under 

operationen. Lidande kan även vara att vänta på sin tur att genomgå operation eller 

att operationen förskjuts som leder till mer väntan. Lidande kan orsakas av personal 
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när de är oförskämda mot patienten, eller när de argumenterar eller korrigerar 

varandra framför patienten (Lindwall & von Post, 2013). 

 

4 Problemformulering 
 
Det framkommer i tidigare studier att operationssjuksköterskor har kännedom om 

patientens värdighet och strävar efter att bevara den. Där belyses dock också 

situationer när värdighet hos patienten hotas. Under verksamhetsförlagd utbildning 

har författarna fått höra från operationssjuksköterskor att värdigheten hos patienten 

var grundläggande. De menade att operationssjuksköterskans roll var att agera som 

patientens advokat med syfte att bevara och skydda dennes intressen. Dock 

sammanföll det inte alltid med verkligheten. Författarna bevittnade med egna ögon 

hur patientens värdighet skyddades av operationssjuksköterska men även hur 

värdigheten kränktes. Lidande är en konsekvens av den kränkta värdigheten hos 

patienten som är då extra sårbar och är helt beroende av vårdpersonalen. Handlingar 

som medför den kränkta värdigheten hos patienten är sådant som kan negativt 

påverka arbetsklimatet och arbetskultur i en operationssal. Studien görs i tron att 

patientens värdighet i ett perioperativt sammanhang kommer att gynnas av studiens 

genomförande och dess slutliga resultat. Studiens genomförande kommer även vara 

till nytta för författarna genom att kunna applicera den nyvunna kunskapen när vi 

börjar arbeta som operationssjuksköterskor.  

 

5 Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa innebörden av värdighet för 

operationssjuksköterskan samt vad operationssjuksköterskan gör för att bevara 

värdigheten hos patienten perioperativt. 
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6 Metod 
 
 

6.1 Design 
 

Den kvalitativa studien baserades på semistrukturerade intervjuer som styrdes av 

studiens syfte. Då syftet var att studera och belysa levda erfarenheter passade den 

kvalitativa metoden väl (Henricson & Billhult, 2017). Med hjälp av en latent 

innehållsanalys med induktiv ansats bearbetades och analyserades data som 

samlades in under intervjuerna. 

 

6.2 Urval 
 
Intervjuer med tio operationssjuksköterskor från en operationsavdelning på ett 

sjukhus i Sydöstra Sverige genomfördes. Informanterna valdes genom 

bekvämlighetsurval som betyder att de informanterna som fanns tillgängliga deltog i 

studien. Ett bekvämlighetsurval enligt Henricson och Billhult (2017) ger variation 

av svar eftersom svar ges av informanter med olika erfarenheter. Inklusionskriterier: 

legitimerade operationssjuksköterskor med specialistexamen mot 

operationssjukvård som gått färdigt sin introduktion på den aktuella 

operationsavdelningen och som arbetar självständigt. Exklusionskriterier: 

operationssjuksköterskor som gick introduktion på aktuell operationsavdelning.  

 

De tio operationssjuksköterskor som inkluderades i studien var kvinnor, mellan 

ålder 29 och 57. Deras arbetserfarenhet som operationssjuksköterskor varierade från 

två och ett halvt år upp till 36 år.  

 

 

6.3 Tillvägagångssättet 
 
För att erhålla ett skriftligt samtycke för genomförande av studien (se Bilaga 1) 

kontaktades verksamhetschef via mail och telefon. Efter verksamhetschefens 
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godkännande kontaktades sedan vårdenhetschef för vidare planering av utförande. 

Vårdenhetschefen skickade ut informationsbrev via mail till 

operationssjuksköterskor (se Bilaga 2). Författarna medverkade även på 

morgonmöten och informerade om studien samt lade ut informationsbrev på borden 

i fikarummet. Flera intresserade operationssjuksköterskor erbjöd sig redan på plats 

att delta och författarna utförde intervjuer utifrån operationssjuksköterskornas 

schema för den dagen. Innan varje intervju började säkerställdes det att deltagaren 

var informerad om studien och vid behov erbjöd författarna informationsbrevet som 

deltagare kunde läsa igenom. Detta kompletterades med en kort muntlig 

sammanfattning av studiens syfte och en möjlighet för deltagaren att ställa frågor. 

Varje deltagare skrev under en samtyckesblankett innan intervjun började (se Bilaga 

3). Alla intervjuer genomfördes med operationssjuksköterskor som tillhörde olika 

operationssektioner men inom en och samma operationsavdelning.  

 

 

6.4 Datainsamlingsmetod 

 
Data insamlades via semistrukturerade intervjuer. Intervju är den 

datainsamlingsmetod som möjliggör att undersöka och förstå det studerade 

fenomenet. Semistrukturerade intervjuer, i sin tur, kan beskrivas som en intervju 

med en viss struktur, men att frågor ställs i den ordningen som är mest lämplig 

(Danielson, 2017). Frågor som ställdes under intervjuerna var utformade i syfte att 

få informanterna att beskriva sina erfarenheter kring begreppet värdighet. 

Intervjufrågorna finns att ta del av i intervjuguiden (se Bilaga 4). 

 

Samtliga tio intervjuer ägde rum på en operationsavdelning under två dagar i 

februari 2020. Intervjuerna utfördes i ett enskilt rum och vid varje intervju 

närvarade båda författarna. Den ena författaren var ansvarig för att leda intervjun 

och den andra var behjälplig med att vid behov ställa följdfrågor, föra anteckningar 

och sköta diktafonen. För att samla in demografiska data om informanterna 

tillfrågades dem om sin ålder och hur länge de har arbetat som 

operationssjuksköterskor. Intervjuerna spelades in på diktafonen och strax efter att 
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inspelningen påbörjades, registrerades muntligt intervjuns följdnummer. 

Intervjuernas längd varierade från nio och upp till 17 minuter. En informant 

framförde intressanta tankar kring ämnet värdighet efter att intervju avslutades och 

diktafonen stängts av. Informanten gav sitt medgivande till att låta den data 

användas i studien. Det som sägs av informant i det informella samtalet får 

inkluderas i forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

 

6.5 Analysmetod 
 
En kvalitativ innehållsanalys på latent nivå med induktiv ansats valdes för att 

analysera data. Danielson (2017) beskriver innehållsanalysen som en teknik för att 

tolka data i kvalitativa metoder. Med en induktiv ansats av innehållsanalys menas 

att data tolkas utan att grunda sig på någon förutbestämd teori (Polit & Beck 

(2016[2017]). Det menas att forskaren utgår från den data som studeras, till exempel 

data som kan handla om erfarenheter och upplevelser kring det studerande 

fenomenet (Henricsson & Billhult, 2017).  

 

En latent innehållsanalys innebär att tolka innebörden av insamlade data, dess 

bakomliggande budskap samt att dra slutsatser (Graneheim & Lundman, 

2004). Analys av intervjudata utfördes i flera steg: 

 

1. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och sparades i datafil 

som endast författarna, handledare och examinator hade tillgång till.  

 

2. Samtliga intervjuinspelningar och transkriberingar lyssnades igenom och 

lästes ett flertal gånger för att få en bättre förståelse och “se” intervjun i sin 

helhet.  

 

3. Texten som besvarade studiens syfte, meningsbärande enheter (Graneheim 

& Lundman, 2004) färgmarkerade författarna självständigt, sedan flyttades 
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enheterna till ett gemensamt dokument för att sammanställas i tabeller.  

 

4. De meningsbärande enheterna omvandlades till kortare satser med sitt 

viktigaste budskap, det vill säga kondenserade meningsenheter (Graneheim 

& Lundman, 2004). Därefter fick dem etikett/kod bestående av ett eller fler 

ord (Danielson, 2017). 

 

5. Då många av koderna innehöll liknande budskap kunde de bilda mindre 

grupper, underkategorier, vilka i sin tur kunde ingå under huvudkategorier. 

Det är en naturlig del av analysprocessen när kategorier slås ihop eller delar 

sig. En djupare tolkning av kategorierna kunde ses ett tema som knöt ihop 

hela resultatet (Danielson, 2017). Se utdrag ur analysprocessen i tabell 1.  
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Tabell 1. Utdrag ur analysprocessen 
  
Meningsbärande enhet             

Kondenserade meningsenheter 
Koder  

Underkategori Huvudkategori 

…man pratar om patienten för man 
berättar för varandra saker och där 
ligger patienten egentligen och ska 
lyssna på̊ när vi pratar om dem det är 
också̊ såna saker som man tänker på̊ 
att det är ju en människa som ligger 
där även när den är vaken (9) 

Man pratar med varandra om saker som 
inte gäller patienter medan patienten är 
vaken 

Prata om saker 
som inte gäller 
patienten  

Nonchalans - patienten 
görs osynlig för 
personalen 

Operationpersonalens 
kommunikation kan 
påverka patientens 
värdighet 

inte blotta patient, vi tänker på att dra 
ner persiennerna när det finns 
insynsrisk... (3) 

Att inte blotta kroppen, tänka på 
insynsrisk i salen. 

Kroppsexponering
  

Skydda kroppen mot 
obehörigas ögon 

Patientens kropp ska 
skyddas inne i 
operationssalen 

patienten är ju helt utlämnad till oss 
när vi söver den, så det är vi som styr 
över kroppen så att säga… (10) 

Patienten är utlämnad, vi styr över 
dennes kropp.  

Att vara 
utelämnad, ingen 
kontroll av 
kroppen 

Förstå patientens 
sårbarhet och skapa 
trygghet 

Olika förhållningssätt 
till patienten som 
skapar trygghet 
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6.6 Förförståelse  
 
Författarna är legitimerade sjuksköterskor som arbetat kliniskt, utfört 

värdighetsbevarande handlingar på vårdavdelningar och stött på situationer där 

värdigheten hos patienter inte bevarats. Dessutom har författarna haft 

verksamhetsförlagd utbildning på operationsavdelningar vilket betyder att en viss 

förförståelse för ämnet ”värdighet hos patient” existerar. Tack vare den 

förförståelsen uppkom engagemanget att djupare studera värdighet  i 

magisteruppsatsen. Under skrivprocessen fanns det också medvetenhet om att 

förförståelsen kunde negativt påverka analys av insamlade data om författarna 

bedömde data subjektivt och drog för hastiga slutsatser. Av den anledningen 

påminde författarna sig själva om att förhålla sig med försiktighet till dataanalysen 

och vara opartiskt. 

 

6.7 Forskningsetiska överväganden    
 
Studiens forskningsetiska överväganden grundade sig på de fyra viktiga etiska krav 

som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga etiska principer stöds av Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagen baseras i sin tur på 

Helsingforsdeklarationen vilken handlar om etiska principer för medicinsk 

forskning som involverar människor (The World Medical Association (WMA) 

(2018)). En etisk egengranskning genomfördes på Etikkommitténs Sydosts hemsida 

(se bilaga 5). Därefter fick författarna ett rådgivande yttrande från Etikkommittén 

Sydost, efter vilket justerades forskningsetiska överväganden.  

I föreliggande studie fick informanter information om intervjustudien i sin helhet, 

dess syfte, att deltagandet var frivilligt och att all insamlade data skulle hanteras 

enbart för studiens ändamål. Författarna informerade om informanternas 

anonymitet, sekretess av det de berättar under intervju samt att data skyddas från 

obehöriga. Samtycke inhämtades från verksamhetschefen och informanterna 

personligen. Under uppsatsskrivandet förvarades den insamlade data på ett USB-
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minne utan åtkomst av obehöriga. Examinator, handledare och författarna själva 

kunde ta del av det fram tills att uppsatsen var godkänd, därefter kommer 

datamaterial raderas.   

   

Nytta med studien kan ses som den ökade förståelsen för patientens värdighet i ett 

perioperativt sammanhang. Chans att reflektera och bli påminda om värdighetens 

betydelse finns för såväl författarna själva, informanterna som övriga personer som 

kommer att ta del av studien.  

 

7 Resultat  
 
Under innehållsanalysen framkom fyra huvudkategorier och nio underkategorier, 

vilka presenteras i tabell 2 

 

 

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier 

Likheter och 
skillnader i 
synen på 
värdighet 

Olika 
förhållningssätt 
till patienten som 
skapar trygghet 

Patientens kropp 
ska skyddas inne 
i operationssalen 

Kommunikation på 
operationssalen och 
hur den påverkar 
patientens värdighet 

Behandla 
som jag själv 
vill bli 
behandlad  

Bemöta och 
bedöma patienten 

Förebygga 
vårdrelaterade 
skador  

Prata om patienten 
som om den vore 
vaken 

Se 
människan, 
tillgodose 
behov och 
önskningar 

Förstå patientens 
sårbarhet och 
skapa 
trygghetskänsla 

Skydda kroppen 
mot obehörigas 
ögon 

Nonchalans - 
patienten görs osynlig 
för personalen 

  
  

Arbetsklimat och 
erfarenhet gynnar 
patientens värdighet 
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7.1 Likheter och skillnader i synen på värdighet 
 

7.1.1 Behandla som jag själv vill bli behandlad  
 
Många av informanterna ansåg att behandla patienten med värdighet var att 

behandla patienten som de själva skulle vilja bli behandlade. De uppmanande 

författarna genom att lyfta tanken om och hur en själv skulle vilja ha det, bli bemött 

och behandlad i den situationen som patienten befinner sig i. Genom att använda 

sunt förnuft, tänka på sitt eget beteende skapar operationssjuksköterskan goda 

förutsättningar att vara patientens beskyddare. Lugnet, trygghet, tillit hos patienten 

och upplevelse av att bli väl omhändertagen under hela den perioperativa förloppet 

ansågs också som en viktig aspekt av värdighet.  

   

En informant belyste att det finns en grundläggande värdighet hos patienten men att 

vad värdighet innebär är individuellt och är inte lika för alla människor.   

 

“vad är värdighet? och vad är värdighet för dig kanske inte samma värdighet för 

mig. Hur ser vi på det, är det kulturella skillnader eller är det inte det? Är det 

religiösa? vad är det som gör vad jag ser värdigt? Det jag ser värdigt för värdighet 

kanske inte personen i sig.…” (1) 

 

En annan tog upp liknande synsätt och lyfte innebörden av det många informanter 

tagit upp om att behandla patienten som en själv skulle vilja bli behandlad, kanske 

inte alls upplevs värdigt. Det är viktigt att ha i åtanke att patienten kan se värdighet 

på ett annorlunda sätt än en själv. Därför kan det vara svårt att veta vad som är 

innebörden av värdighet för patienten i operationssalen.  

 

“...det ju inte säkert att alla vill bli behandlade som jag vill bli behandlad...” (3) 

 

Flera informanter knöt samman begreppet värdighet med integritet, nämligen att 

värdighet innebär att skydda patientens integritet. En informant upplyste att det 
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svåra i att upprätthålla värdigheten är framförallt integriteten. Patienten står alltid i 

fokus men att personalen ibland får avvika från patientens åsikt eller önskan för att 

kunna vårda patienten på bästa sätt, exempelvis vid akuta situationer. Flera menade 

att bevara patientens värdighet inne i operationssalen innebär att låta patienten 

behålla sin integritet så långt som möjligt, att visa respekt för kroppen fysiskt och 

psykiskt. 

 

7.1.2 Se människan, tillgodose behov och önskningar 
 
Flera uttryckte vikten av att behandla patienten med respekt, lyssna och ta vara på 

åsikter och önskningar. Patienten ska ses om en person med individuella behov och 

dennes intresse ska skyddas av operationssjuksköterska. Det ska finnas möjlighet 

för patienten att känna sig omhändertagen och delaktig i vården så länge som 

möjligt. Många betonade betydelsen av att informera patienten om vad som händer 

eller kommer att hända för att kunna erhålla patientens godkännande. Genom 

dialogen kan patienten känna sig sedd och vara en i teamet.  

 

“…om det är nånting patienten har framfört till mig innan så framför jag det till 

kirurgerna om det behövs och påminner dem om det under tiden för ofta dem 

glömmer bort det… det kan vara ifall personen haft fula ärr eller så innan, och 

säger att nej jag vill inte bli sydd med agraffer utan jag vill bli sydd i huden.” (7) 

 

En informant belyste att det var viktigt att personalen inte har för bråttom med sina 

sysslor, att de på ett lugnt och respektfullt sätt utför sina arbetsuppgifter. Ibland när 

operationspersonal är för fokuserade på att snabbt utföra sina arbetsuppgifter kan 

det glömmas bort att se en människa på operationsbordet, som till exempel redan 

ligger fastspänd med remmar trots att den inte är sövd. Det höga arbetstempot kan 

påverka sättet att se på patienten, kan då ses mer som ett objekt som ska lagas en 

efter en. 

 

“...låter sjukt kanske när man säger det... men när man väl kommer in i snurr där 

det är jättestressigt på operationssalen och patienter in ut in ut... du själv bara står 
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och dukar upp ungefär...det blir som en fabrik och så ska det inte vara... utan varje 

patient som kommer in är en unik och ska bli behandlad på sitt som en person. 

liksom men man märker att det glöms. det glöms av och ju mer stressigt det är desto 

mer fabrikaktigt blir det.” (6) 

 

7.2 Olika förhållningssätt till patienten som skapar trygghet 
 

7.2.1 Bemöta och bedöma patienten 
 
Många betonade värdet av att bemöta patienten på ett förtroendegivande sätt. Via en 

hälsning och ögonkontakt bekräftades patientens existens på operationssalen och 

detta kunde bidra till bevarande av värdigheten.  

 

“...man träffar patienten, att man hälsar liksom och att man verkligen man ser 

patienten och vi är här för din skull liksom och presenterar sig. att inte bara massa 

folk som stormar in och liksom eh ah sätter igång med det man ska göra liksom att 

man berättar vem man är och vad man tänker göra...” (8) 

 

Informanter lyfte vikten av att läsa av patientens sinnestillstånd då vissa patienter 

kan vara mycket rädda. Personalen ska anpassa sig efter det i syfte att skapa ett lugn 

hos patienten. Om patienten undviker ögonkontakt kan operationssjuksköterskan 

backa och hålla sig i bakgrunden men ändå vara behjälplig med att svara på 

patientens frågor vid behov. Hos vissa arbetsteam finns det tysta överenskommelser 

där genom ett ögonkast signalera för varandra att ha så lite människor som möjligt 

runt patienten. 

 

7.2.2 Förstå patientens sårbarhet och skapa trygghetskänsla 
 
Patientens sårbarhet inne i operationssalen var något som uppmärksammades i 

samtliga intervjuer. När patienten rullas in på operationssalen och mötas av stora 

starkt skinande lampor, ljud från maskiner och personal som står lite överallt. När 

operationssjuksköterskan står sterilt påklädd när patienten kommer in kan orsaka 
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ångest för patienten. Bara genom att patienten rullas in på salen och får bäras över 

av personal till operationsbordet trots full rörlighet sätts patienten redan då i ett 

underläge. Det slits och dras från höger och vänster, personal pratar om patienten i 

medicinska termer med varandra. Flera 

operationssjuksköterskor upplyste hur utlämnad och utsatt patienten är på 

operationsbordet. Det är därför viktigt att tänka på att det är en människa som ligger 

på operationsbordet som är helt beroende av att operationsteamet.  

 

“...patienten är ju helt utlämnad till oss när vi söver den så det är vi som… ehhm... 

ahh... styr över kroppen så att säga...“(10) 

 

Operationssjuksköterskors handlingar för att bevara värdigheten hos patienten 

kunde vara att ge patienten kroppslig kontakt. De kan bekräfta patientens oro genom 

ögonkontakt, hålla hand eller stryka hand över axeln. Detta med syfte att skapa en 

atmosfär som ger trygghetskänsla för patienten. En operationssjuksköterska 

berättade att hon försöker skapa trygghetskänsla och avleda patientens oro genom 

att prata om saker som inte har med operationen att göra. Hon betonade värdet av att 

patienten inte ska uppleva sig utelämnad av personalen speciellt inte vid den viktiga 

stunden som vid narkos. 

 

7.3 Patientens kropp ska skyddas inne i operationssalen 
 

7.3.1 Förebygga vårdrelaterade skador 
 
För några operationssjuksköterskor var värdighet förknippad med bland annat 

patientsäkerhet. Det nämndes att patientens kropp alltid ska omhändertas varsamt 

för att inte orsaka skada när patienten positioneras på operationsbordet, tvättas och 

kläs. De tog även upp vikten av att alltid kontrollera att det planerade 

operationsområdet stämmer. Det ska kontrolleras att inget trycksår eller annan 

kroppsskada uppkommit efter operation.  

 

“... att polstra patienten... se att den ligger bekvämt både när den är vaken och sen 

blir sövd... och att vi ändå har en checklista för att har vi en lång operation så går 
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vi igenom successivt alla de delarna... och det är ju också saker som 

omvårdnadsmässigt, vid en återkoppling till värdigheten för att det ska va att vi inte 

ska förlora patienten under förloppet och sen efteråt tittar vi ju liksom på har de 

blivit någon skada eller kan vi se någonting eller inte...” (5) 

 

7.3.2 Skydda kroppen mot obehörigas ögon 
 
Att patientens kropp ska skyddas var den mest förekommande åtgärden som alla 

operationssjuksköterskor framförde i sina intervjuer. Några betonade att det ingår i 

operationssjuksköterskans roll i operationssalen att vara patientens beskyddare mot 

onödig exponering under den perioperativa tiden. Vid tvätt och katetersättning ska 

trafiken in och ut i operationssalen samt antalet personal vara minimal. Då det finns 

risk för insyn i de flesta operationssalarna är det viktigt att tänka på att persiennerna 

är neddragna och vinklade.  Placering av operationsbordet spelar också en stor roll, 

den ska inte exponera patienten för förbigående personal i korridoren.  

 

“...på andra sidan är det fönster och då har ju patienter som har legat inlagda på 

huset mitt emot nästan kunnat titta ner in i fönstren på operation att man inte har 

tänkt på att vinkla persiennerna… Då ringde dem, dem har ringt från avdelningen 

då vet jag och sagt till personalen…” (9) 

 

 

Många upplyste om att när patienten är sövd och ska läggas i rätt position på 

operationsbordet är det viktigt att skyla kroppen. Det kan handla om vändningar och 

om benen läggs i benstöd exempelvis, att könsorgan täcks över fram till 

operationsstart. Och när patienten väcks efter operation, att trosor eller kalsonger 

sätts på snabbt och täcke och filtar läggs på patienten. En vanlig förekommande 

händelse som många tog upp var att någon obetänksam drar i filt eller täcke och 

exponerar könsorgan eller bröst utan att märka det.  
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7.4 Kommunikation på operationssalen och hur den påverkar 
patientens värdighet 

 

7.4.1 Prata om patienten som om den vore vaken 
 
Deltagande operationssjuksköterskor framhävde vikten av att tala respektfullt om 

den sövda patienten. Operationspersonalen ska behandla patienten med respekt och 

därför bör de tänka på vad som sägs och visa hänsyn vare sig patienten är sövd eller 

inte. Under intervjuerna sades det att operationsteamet tenderar känna sig 

avslappnade när patienten sover. Flera berättade att en relativt vanlig situation 

kunde vara att det talades om patienten på ett nedvärderande sätt när den är sövd. 

Det kan vara att patientens kroppsstorlek kommenterades och utseende på olika 

kroppsdelar kunde de skämta om på patientens bekostnad. Det kunde diskuteras om 

hur patienten betedde sig innan operation, om den sade eller gjorde konstiga saker. 

Operationssjuksköterskor nämnde att det ofta kan råda en viss jargong inne i 

operationssalen. De menade att den kunde föras på sådant sätt att det inte är 

respektfullt mot patienten. Flera uppgav att jargongen ofta uppkom från 

operatörerna som talade sinsemellan och att det då kunde få 

operationssjuksköterskan att känna sig illa till mods. 

 

“...dåligt samvete det får man absolut, varje gång, nästan under tiden också 

obehagligt... gillar aldrig när man pratar skit om någon som inte är i rummet o 

speciellt om patienten ligger sövd på operationsbordet är det inte så 

respektfullt…Så det får jag absolut” (6) 

 

Informanterna betonade starkt att det alltid bör finnas ett syfte med vad personalen 

pratar med varandra om, till exempel patientens kroppsstorlek ska inte tas upp bland 

operationsteamet om det saknas en nödvändig anledning till det. Däremot om det 

gäller anpassning av operationsbord eller tryckavlastning, kan en sådan 

kommunikation vara viktig och därav acceptabel. Flera operationssjuksköterskor 

förklarade att det ofta inte var läge att konfrontera de som talade illa om patienten 

utan de valde att ingripa på andra sätt. De kunde agera genom att inte bidra till 

samtalet utan tystar sina kollegor med tystnad. Andra sade att de kan ställa en fråga 
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för att flytta fokus till något annat. Några berättade att de kunde lyfta händelsen 

efter operationen eller i fikarummet, och diskutera hur de ska göra för att det inte 

ska hända igen.  

 

7.4.2 Nonchalans - patienten görs osynlig för personalen 
 
Enligt operationssjuksköterskor kan det pratas över på huvudet på den vakna 

patienten när det talas om arbetsuppgifter eller om patienten med medicinska 

termer. Det kan leda till att patienten upplever sig utlämnad, exkluderad från teamet 

eller vissa fall även ångestladdad. Operationssjuksköterskan ingriper vid sådana 

situationer genom att titta på de inblandade kollegorna, viska eller göra något tecken 

till dem att sluta prata på det viset. Ibland sker den slags nonchalerande 

kommunikationen omedvetet av personalen. Det kan handla om patient som inte har 

svenska som modersmål och eventuellt kan behöva med tydlig kommunikation. Det 

kan lätt ske att personalen då inte tänker på att fråga patienten om denne verkligen 

har förstått allt.  

 

“…man pratar om patienten för man berättar för varandra saker och där ligger 

patienten egentligen och ska lyssna på när vi pratar om dem, det är också̊ sådana 

saker som man tänker på… att det är ju en människa som ligger där även när den 

är vaken” (9) 

 

7.4.3 Arbetsklimat och erfarenhet som gynnar patientens värdighet 
 
God stämning inne i operationssalen gynnar patientens säkerhet och indirekt dennes 

värdighet under operationen, förklarade en operationssjuksköterska. Den goda 

stämningen skapar hon till exempel genom att hålla operatören på gott humör, 

nämligen att läsa av och bekräfta operatörens känslor. Operationssjuksköterskan 

anser att en person som är i ett visst element, när personen är “sitt bästa jag” och 

mår bra opererar den bättre.  

 

“... om en operatör kommer in och är stressad så brukar jag säga det är det mycket 

nu? är du stressad? och då kan de prata om det vad som har hänt och då får den eh 
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liksom utlopp för det amen det hände dethär och dethär... och jag upplever att bara 

genom att se den personen så lugnar det den personen.” (4) 

  

En informant berättade om en specifik händelse då det var två patienter som fick 

likadana operationer. Den ena var en person som stod högre socialt och den andre 

var en intern. Operationssjuksköterskan lade märke till att en tydlig särbehandling 

rådde då de behandlade den högre sociala personen med respekt och var lyhörda till 

dennes behov och önskningar. Däremot uppträdde de mer reserverat mot internen 

med attityden att internen skulle vara glad för vården den fick utan att låta den bli 

delaktig. När denna situation skedde var operationssjuksköterskan relativt ny i sin 

roll och vågade inte lägga sig i eller ingripa utan det var mer att acceptera förloppet.  

 

Flera informanter tog upp att erfarenhet ger mer skinn på näsan och som 

nyexaminerad vågar en inte ingripa på sådant sätt som en erfaren skulle göra. De 

operationssjuksköterskorna med längre arbetserfarenhet tog även upp att 

arbetsklimatet är annorlunda idag mot vad det var för 10–15 år sedan. De menar att 

det är lättare att ingripa i dagens läge än hur det var längre bakåt i tiden.  

 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
 

8.1.1 Val av en kvalitativ metod  
 
En kvalitativ metod valdes vid genomförande av studien då syftet med studien var 

att ta reda på operationssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter kring ett ämne 

(Henricson & Billhult, 2017). Författarna ville belysa vad patientens värdighet i 

operationssalen innebar för operationssjuksköterskor och hur 

operationssjuksköterskor handlar för att bevara värdigheten. Undersökning av 

värdighetens innebörd och personalens handlingar skulle även kunna utföras med 
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hjälp av kvantitativ ansats. Vid kvantitativa metoder skulle dock författarna få en 

begränsad bild av det studerade begreppet värdighet. Den kvalitativa metoden anses 

därför öka studiens trovärdighet.    

 

8.1.2 Urval och tillvägagångssätt 

 
Bekvämlighetsurval tillämpades, vilket innebar att val av informanterna inte 

påverkades av författarna och därmed kunde detta generera till mer variation och 

beskrivningar av fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). Författarna ansåg att 

bekvämlighetsurval var det mest effektiva sätt att finna informanter på. 

Bekvämlighetsurvalet kan vara en lämplig metod för att skaffa fram deltagare från 

en viss avdelning på ett sjukhus (Polit & Beck, 2016), vilket författarna har gjort i 

studien. Det föreligger dock nackdelar med det urvalet då det inte finns någon 

säkerhet om att det kan ge informationsrika data (Polit & Beck, 2016). Om ett 

strategiskt urval utförts för att hitta informanter som besitter mer kunskap kring 

ämnet värdighet hade eventuellt kunnat generera i mer informationsrika svar. 

Författarna upplevde att data som samlades in var tillräckligt informations- och 

variationsrika för att svara på studiens syfte. Inklusionskriteriet innefattade enbart 

operationssjuksköterskor som arbetade självständigt. Detta för att 

operationssjuksköterskors handlingar under introduktion möjligen påverkas av 

handledaren och tenderar att efterlikna sin handledares arbetssätt.  

 

Samtliga informanter var kvinnor och detta anses inte som svaghet då studiens syfte 

var att studera värdighet från operationssjuksköterskors perspektiv oberoende 

könstillhörighet. Dock är det inte uteslutet att studiens resultat kunnat se annorlunda 

ut om män också deltog i studien. Trots samtliga deltagare var kvinnor kan de inte 

ses som en homogen grupp på grund av den stora variationen i både ålder och 

arbetserfarenhet som operationssjuksköterskor. Denna variationen bedömer vi som 

studiens styrka och anser därför att den variationen möjliggör resultatens 

överförbarhet på andra studier som utförs i framtiden på operationsavdelning. 

Variationen av ålder och arbetserfarenhet styrker även studiens tillförlitlighet och 

verifierbarhet anser författarna. Presentation av deltagarnas relevanta karakteristika 



 
 
 

26(35) 
 

kan ge möjlighet att diskutera överförbarhet av resultaten i andra kontext (Persson & 

Sundin, 2017), vilket är en del av studiens trovärdighet.   

 
I början av studiens genomförande uppstod förhinder till att hitta informanter, vilket 

lämnade inga större valmöjligheter att välja informanter med de specifika 

egenskaperna som vid ett strategiskt urval (Henricson & Billhult, 2017). På ena 

operationsavdelningen deltog operationssjuksköterskor i studier av andra studenter, 

varpå verksamhetschefen avböjde författarnas begäran att genomföra intervjuer. På 

den andra operationsavdelningen gick operationssjuksköterskor olika utbildningar 

under period då författarna ville påbörja sin intervjustudie. Dock blev detta inget 

större hinder för författarna då de var på plats och presenterade studien på 

avdelningens morgonmöten. Detta genererade i att författarna lyckades få tillräckligt 

med informanter på två dagar. Vårdenhetschefen påminde också 

operationssjuksköterskor om att medverka i studien. Åtta av tio informanter erbjöd 

sig frivilligt att delta då de ansåg studiens syfte vara intressant. Detta anser 

författarna styrker studiens tillförlitlighet då informanterna innan uttryckte sitt 

intresse för värdighet.  

 

8.1.3 Val av datainsamlingsmetod   
 
Data samlades in med hjälp av intervjuer eftersom de ger möjlighet att ta reda på 

upplevelser, erfarenheter och beskrivningar av det som studeras. Intervju som 

datainsamlingsmetod passade bra till den kvalitativa metoden (Danielson, 2017). 

Om det genomfördes enkätundersökning istället skulle det kunna medföra 

missuppfattningar hos informanterna och inte lika uttömmande svar (Ejlertsson, 

2019). Resultat av observationsstudie skulle i sin tur påverkas av författarnas 

förkunskaper om ämnet och inte till fullo besvara studiens syfte, varför 

intervjustudie valdes. Den optimala datainsamlingen skulle kunna vara kombination 

av intervjuer och observationer, eftersom då det studerade fenomenet undersöks 

med olika datainsamlingsmetoder och skulle öka resultatens trovärdighet (DePoy & 

Gitlin, 1999).  
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Informanter som under intervjun var tvungna att lämna författarna för att utföra sina 

arbetsuppgifter, kan ha tappat uppmärksamhet när de återvände och därmed 

påverkat sina svar. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum med båda författarna 

närvarade för att kunna stötta varandra. Den ena författaren agerade som intervjuare 

och den andre som observatör för att exempelvis kunna ge synpunkter på 

intervjuteknik av sin studiekamrat. Författarna upplevde att det var en stor fördel att 

fortsätta intervjua med sällskap av varandra. En intervjuade och en ansvarade för 

hantering av diktafon, presentation av studien i korta drag, anteckningar vid behov 

och även följdfrågor till informanterna. Den gemensamma närvaron påverkade 

analys av det transkriberade data positivt eftersom båda mindes bilden av 

intervjuerna. När ljudinspelningar lyssnades igenom kunde författarna minnas ännu 

bättre hur samspelet med informanterna fungerade. Författarnas förförståelse hjälpte 

att visa samförstånd och därmed underlättade för vissa informanter att komma på 

och utveckla sina svar. Författarna hade dock insikt om eventuellt inflytande av sin 

förförståelse kring värdighet både under intervjuer samt under dataanalysen. Det var 

viktigt för författarna att hela tiden bli påminda om att vara objektiva och endast 

utgå från informanternas berättelser. Detta talar om att studiens kvalité inte 

påverkats negativt av författarnas förförståelse. Mårtensson och Fridlund (2017) 

skriver att studiens pålitlighet kan styrkas om det finns beskrivning av hur 

datainsamlings påverkades av författarnas förförståelse och erfarenheter. 

 

Intervjufrågor ställdes med hjälp av en intervjuguide. De två första intervjuerna 

behandlades som provintervjuer i syfte att testa upplägg av intervju samt längd 

(Danielson, 2017). Den första och den andra informanten tyckte att dessa två frågor 

i intervjuguiden var snarlika: Hur tror Du att man på bästa sätt kan arbeta för att 

försäkra sig om att patientens värdighet inte äventyras? Kan Du beskriva/ge 

exempel på vad Du gör i praktiken i operationssalen för att bevara patientens 

värdighet? Varpå författarna ifrågasatte kvalitén av intervjuguiden under de två 

första intervjuerna, därav reviderades intervjuguiden genom att den första frågan 

togs bort. En annan fråga som väckte reaktioner hos de flesta informanter: Har du 

någonsin varit med om situation när patientens värdighet kränktes i 

operationssalen? Författarna fick förtydliga och avdramatisera denna under flera 

intervjuer då informanterna upplevde ordvalet “kränktes” som väldigt allvarligt. För 
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att besvara studiens syfte och hjälpa informanterna att uttrycka sina tankar kring 

ämnet skapades samspel genom att visa empati och intresse. Som Henricson och 

Billhult (2017) skriver så agerar forskaren själv som ett forskningsinstrument och 

befinner sig i en interaktion med deltagare inom kvalitativa studier. Intervjuerna 

skedde under två dagar varav sista dagen utfördes sju intervjuer. Det ledde till att 

författarna var trötta under de två sista intervjuerna, sättet frågorna ställdes på eller 

hur de kommunicerade med informanterna kan ha påverkat intervjuns kvalité.  

 

8.1.4 Antal informanter och analysmetoden 
 
Det fanns inget rekommenderat antal intervjupersoner utan antalet bestäms utifrån 

studiens syfte, tid, mättnad, resurser som finns till förfogandet och mättnad av 

insamlade data. Normalt brukar intervjustudier kräva kring 15 +/-10 antal intervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Danielson (2017) kan problem uppstå vid 

analys av resultat och dess presentation om det är för många eller för få informanter. 

Efter att transkribering utförts upplevde författarna att de tio intervjuerna gav 

tillräckligt med data som svarade på studiens syfte. Författarna var överens om att 

ytterligare intervjuer inte skulle påverka studiens resultat på något markant sätt. 

Längd på intervjuerna varierade från nio till 17 minuter. Detta ser författarna inte 

som svaghet då de kortare intervjuerna bidrog med flera intressanta fynd. Därför 

ansågs inte längden av intervjun påverka resultatet negativt.  

 

Vald innehållsanalys baserades på studien av Graneheim och Lundman (2004). Det 

var lämpligt att analysera det insamlade kvalitativa data med innehållsanalysen 

eftersom den är passande för studier gjorda utifrån kvalitativa metoder (Danielson, 

2017). Analysen av data med den induktiva ansatsen motiverades med att författarna 

ville studera värdighet utan “teoretiska glasögon” på och utgå enbart från 

operationssjuksköterskors egna erfarenheter. En latent innehållsnivå valdes av 

författarna för att värdighet ses som ett stort och svårtolkat ämne som behöver 

tolkas på en djupare nivå. Sådan tolkning av data gav författarna möjlighet att kunna 

“läsa mellan raderna” för att se den bakomliggande meningen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Skulle däremot dataanalysen ske på en manifest nivå fanns det 

risk att det väsentliga/underliggande budskapet inte upptäcks då data skulle tolkas 



 
 
 

29(35) 
 

ordagrant. Det fanns hela tiden medvetenhet om att författarnas egna uppfattningar 

och erfarenhet om värdighet i ett perioperativt sammanhang kunnat påverka 

analysen av data. Studien har pålitlighet genom att det finns redovisat författarnas 

förförståelse och dess påverkan på dataanalysen (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Under dataanalys processen hade författarna studiens syfte i åtanke vilket kan ses 

som en trovärdighet i studiens resultat. Dataanalys processens olika steg är noggrant 

beskrivna i studien vilket då anses styrka studiens tillförlitlighet och 

bekräftelsebarhet (Danielson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

8.1.5 Ställningstagandet till forskningsetik  
 
Etikkommittén Sydost gav goda råd som författarna sedan tillvaratog. Dessa råd 

handlade om förtydligande i informationsbrevet om vem som skulle ta del av data, 

hur data skulle hanteras och förvaras från obehöriga samt vad som förväntas av 

deltagarna. Etikkommittén upplyste att det kunde finnas risk för att våra 

intervjufrågor kunde framkalla känslor hos deltagarna då värdighet kan vara ett 

känsligt ämne att prata om. Minnen av en kränkt värdighet skulle kunna hanteras 

genom att avbryta intervju och visa sin förståelse för informantens känslor. Det 

skulle inte vara möjligt för författarna att till fullo förbereda sig inför en sådan 

reaktion från informanter. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en 

intervjuundersökning är ett moraliskt förehavande som innebär för forskare att hela 

tiden ställas inför val. Med det valet menas att införskaffa sig kunskap genom en 

djup och uttömmande intervju och samtidigt förblir respektfull mot sin informant 

genom att visa etisk omsorg. Dock har inga situationer förekommit under intervjuer 

där författarna kunde avläsa att informanterna var känslomässigt påverkade på något 

sätt. Det som författarna reflekterade över att vissa informanter inte kunde ge 

exempel på de situationer där värdigheten hos patienter kränkts. Därför försökte 

författarna formulera om samt ställa frågan på sådant sätt som kunde hjälpa 

informanterna att minnas. Det resulterade i att några informanter till slut kom på 

exempel. 

 

Etikkommittén Sydost gav författarna råd att diskutera hur de skulle hantera citat 

och data i studiens resultat där informanternas unika situationer beskrevs. 
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Författarna har varit tydliga med att spela in följdnumren av varje intervju i närvaro 

av informant. Det finns därför en risk att informanterna skulle minnas nummer av 

intervju som de själva deltog i men också när deras kollegor deltog om intervjuerna 

skedde precis efter varandra. Om författarna angav de riktiga nummer av citat i sitt 

resultat skulle informanterna lista ut vem citat hörde till och informanternas 

anonymitet kunde då ifrågasättas. Den risken diskuterades i handledningsgrupp med 

handledare och utifrån det bestämdes det att låta bli vidta några åtgärder. 

Operationssjuksköterskor som inte planerat att delta i studien men blev tillsagda av 

sin chef, kan eventuellt ha påverkat studiens resultat genom att svara på frågor utan 

större intresse. Medan de som valde att delta på egen initiativ kunde teoretiskt sett 

vara mer engagerade samt ge mer innerliga och genomtänkta svar. Författarna 

bedömer att studien har vetenskaplig kvalité då etiska frågor och principer har 

diskuterats (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

8.2 Resultatdiskussion  
 

8.2.1 Patientens kropp ska skyddas inne i operationssalen 
 
En handling som ansågs bevara patientens värdighet enligt samtliga informanter i 

föreliggande studie var att skydda patientens kropp från onödig exponering och 

skada. Informanterna berättade om vikten att täcka för patientens intima delar, 

polstra och positionera patienten för att undvika nervskador och trycksår. Denna 

handling tar även Shin och Kang (2019) upp i sin studie som viktig för att bevara 

patientens värdighet. Operationssjuksköterskans ansvar att skydda patientens kropp 

mot skador finns beskrivet i Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) samt belyses i studien av Blomberg et al. (2018). 

Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) säger att vårdskada kan leda till lidande samt 

orsaka fysisk och psykisk skada. Författarna i föreliggande studie har reflekterat 

över att förebyggande av vårdskador ses som ett etiskt ansvar bland informanterna. 

Detta eftersom de har kännedom för att patienten kan utsättas för lidande. Eriksson 

(2015) beskriver att lidande kan upplevas av patientens i samband med operationen, 

via den fysiska smärta eller genom att bli drabbad en viss sjukdom. När vårdgivare 

inte lyckas skydda patientens kropp mot exponering eller skada, innebär det 
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bristande etisk hållning (Eriksson, 2015). Författarna i föreliggande studie ser 

samband i att operationssjuksköterskor strävar efter att sörja för patientens kropp 

och upprätthålla patientens integritet så länge som möjlig för att bevara värdighet. 

Detta går i linje med Lindwall (2017) beskrivning att personens värdighet, identitet 

och integritet finns inuti kroppen.  

  

Författarna i föreliggande studie reflekterade över vad vårdskada kan orsaka för 

konsekvenser. Operationssjuksköterskor kan uppleva medlidande för patientens 

skull om de orsakat dem skada. Då vårdskada kan leda till fysisk och psykisk skada 

(SFS 2010:659) kan det även leda till att patientens vårdtid förlängs. Exempelvis 

trycksår som uppkommit vid operation kan behöva följas upp via öppenvården 

medan vårdrelaterad infektion kan kräva antibiotikabehandling. Sådana 

komplikationer som egentligen kan förebyggas av operationspersonalen orsakar 

stora kostnader för sjukvård och samhälle samt lidande för patienten och dess 

anhöriga. 

 

8.2.2 Kommunikation på operationssalen och hur den påverkar 
patientens värdighet 

 
Det framkom i föreliggande studie att operationspersonalen hade tendens till att 

samtala sinsemellan om patienten och sina arbetsuppgifter när patienten är vaken. 

Det stämmer överens med Lindwall och von Post (2013) beskrivning om personalen 

exkluderar patienten från samtal kan det leda till känsla av osynlighet och 

utanförskap. Informanterna betonade då vikten av att hålla patienten inkluderad i 

samtalet för att inte bli utlämnad från gemenskapen i operationssalen. Vilket även 

Baillie och Illot (2010) menar att patienten bör inkluderas i den allmänna 

konversationen för att främja till att bevara dennes värdighet.  

 

I föreliggande studie talades det om att en viss jargong kan uppkomma ibland 

bestående av nedvärderande konversationer om patienten när denne är sövd. Det 

kunde handla om patientens utseende, kroppsstorlek, eller patientens beteende. 

Deltagarna berättade att när sådana situationer uppstod fick de dåligt samvete och 

kände sig illa till mods. Författarna anser att detta fynd kan relateras till Eriksson 
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(2015) som beskriver att kränkande av patientens värdighet orsakar kränkande av 

vårdgivarens värdighet. Detta går i linje med studien av Blomberg et al. (2019) samt 

Lindwall et al. (2013), där operationssjuksköterskor bevittnade de respektlösa 

handlingarna och hur de ofrivilligt blev en del av dem. Rasmussen och Delmar 

(2014) belyser när vårdgivare inte respekterar vikten av att bevara värdighet kan det 

leda till bristande engagemang i beslutsfattande från patienten. Bristande 

engagemang kan då orsaka försämrad eller förlorad egenvård samt längre 

återhämtningsprocess. Detta riskerar medföra en förlängd vårdtid, anser författarna i 

föreliggande i studie.  

 

8.2.3 Olika förhållningssätt till patienten som skapar trygghet  
 
Informanter i föreliggande studie berättade att värdigheten hos patienten kan 

bevaras genom att hälsa, presentera sig och informera vad som kommer hända i 

operationssalen. Liknande sätt för att skapa en vårdande relation mellan patienten 

finns i studier där förutom hälsning och presentation, nämndes ögonkontakt 

(Blomberg et al., 2019; Lin & Tsai, 2019). Det framgick även i föreliggande studie 

att patienter kan uppleva rädsla och därför undviker de ögonkontakt med 

personalen, vilket gör att personal väljer att backa. Den vårdande kontakten bör 

skapas med stor försiktighet när patienten själv tillåter det (Brodin et al., 2017). 

 

Ett framträdande resultat i föreliggande studie handlade om patienters sårbarhet i 

operationsmiljön. Likaså lyfter flera tidigare studier att patienter uttrycker känsla av 

sårbarhet, oro och ångest i samband med operation (Blomberg et al., 2018; 

Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Kelvered et al., 2012; Lin & Tsai, 2019). I 

studien av Cousley (2015) påstod operationssjuksköterskor att perioperativ sårbarhet 

hos patienten innebar att känna sig obekväm, rädd och ensam. Patienten kommer in 

en okänd miljö utan någon föreställning om vad som kommer att ske sedan och 

vilken roll personalen spelar. Dessa påståenden går i linje med informanternas i 

föreliggande studie att den perioperativa miljön kan vara skrämmande för patienten. 

De påstod också att något som bidrar till sårbarheten hos patienten är förlust av 

kontroll över situationen, patienten lämnar sitt liv i andras händer. Rädslan för det 

okända i att genomgå operation, att förlora kontrollen över sin kropp och bli 
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beroende av främmande människor skapar lidande (Lindwall & von Post, 2013). 

Studier som lyfter patientens egna perspektiv överensstämmer med informanternas 

påståenden. Där beskriver patienterna sårbarheten med att sövas, tappa 

kroppskontroll, vilket framkallar känslor av hjälplöshet av beroende av andra 

(Arakelian et al., 2017; Baillie & Ilott, 2010; Susleck et al., 2007).  

 

För att uppnå självkontrollen i vaket tillstånd, upprätthålla sin värdighet och minska 

sin oro behöver patienten få en god och kontinuerlig information från personal 

(Rasmussen & Delmar, 2014). Betydelsen av kommunikation belyses ofta i tidigare 

studier samt i föreliggande studies resultat. Tydlig kommunikation och information 

ingår i operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning, vilken är i sin tur baseras 

på Operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, (2010) och 

Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659). Författarna i föreliggande studien anser att 

genom tydlig kommunikation får patienten en bättre förståelse för vården som 

genererar god förutsättning till en lyckad egenvård. 

 

8.2.4 Likheter och skillnader i synen på värdighet  
 
Det framgick från flera informanter i föreliggande studie att bevara värdighet hos 

patienten innebar att behandla patienten som de själva skulle vilja bli 

behandlade.  En annan aspekt var att det inte var säkert att alla patienter vill bli 

behandlade som en skulle vilja bli behandlad själv. Informanterna upplevde det 

svårt att beskriva innebörden av värdighet. Som Edlund och Lindwall (2017) skriver 

saknar begreppet värdighet någon definition. Enligt en informant kunde värdighet 

ses olika från person till person, vilket överensstämmer med Eriksson (2015) 

beskrivning att människors egen uppfattning om sin värdighet kan skiljas. 

 

En informant ställde en retorisk fråga om kulturella eller religiösa aspekter kan spela 

roll i vad som anses värdigt hos människa. Resonemanget om huruvida syn på 

värdigheten kan påverkas kan diskuteras utifrån dimensioner av värdighet. De 

dimensionerna som beskrivs av Edlund och Lindwall (2017) är den absoluta 

värdigheten och den relativa värdigheten. Utifrån dessa kan författarna dra slutsats 

att informanterna, som hävdade att värdigheten innebar att behandla patienten som 
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sig själva, syftar till den relativa värdigheten. Informanten som påstod att syn på 

värdigheten kan präglas av kultur eller religion visade sig ha insikt om värdighet, 

som Edlund och Lindwall (2017) beskriver. De menar att värdighetens innebörd kan 

påverkas av samhälle, kultur och medmänniskor. Operationssjuksköterskans 

handlingar som bevarar värdigheten hos patienten kan ses av författarna av 

föreliggande studie som den yttre värdigheten vilket också beskrivs av Edlund och 

Lindwall, 2017). Enligt flertal studier förlorades patientens värdighet när patienten 

sågs som ett objekt, exempelvis när operationspersonal var alltför uppgiftsfokuserad 

och enbart såg patientens kropp (Blomberg et al., 2018; Blomberg et al., 2015; 

Larsson Maulén & Ekman, 2012). Många informanter i föreliggande studie var ense 

om att värdigheten betyder att se människan i patienten, både när denne är sövd eller 

vaken samt tillgodose dennes behov och önskningar. Det överensstämmer med vad 

Eriksson (2015) skriver, att värdighet inom vården uppstår när patienter blir tagna 

på allvar och att personalen lyssnar på deras upplevelser. När patienten upplever sig 

missförstådd och ensam på grund av att vårdgivare inte förstår dennes behov 

uppkommer lidande. Informanternas syn på värdighet kan även återspeglas i studier 

som beskriver det professionella förhållningssättet i att alltid se patienten som en 

person (Baillie & Illot, 2010; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). 

 

9 Slutsats  
 
Det finns stora likheter i operationssjuksköterskors perspektiv på värdighets 

bevarande handlingar såväl i tidigare studier som i den föreliggande. Centralt är att 

patient ses som en människa och dess sårbarhet bemöts med respekt av alla i 

operationsteamet under hela den perioperativa processen. Ett intressant fynd i 

resultatet var att operationssjuksköterskornas syn på värdighet var varierande och 

skilde sig en hel del från varandra. Faktorer som bland annat som ålder, erfarenhet 

och arbetsklimat kunde ha sin prägel på om hur framgångsrikt värdighet kan 

bevaras. Ett annat fynd var hur jargongen i operationsteamet kunde påverka 

patientens värdighet, vilket inte har presenterats på liknande sätt i de tidigare 

studierna. 
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10 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 
 

En djupare förståelse för patientens värdighet i en operationskontext kan uppnås 

genom fortsatt forskning. Ett förslag är att studera värdighet hos patienter som 

genomgår en akut operation eftersom det kan vara problematiskt att bevara 

värdighet i kritiska situationer. Det kan även vara av intresse att studera synen på 

värdighet och värdighets bevarande handlingar utifrån andra professioner i 

operationsteamet. Enligt några informanter i föreliggande studie finns det behov av 

att diskutera värdighet oftare på arbetsplatsen. Den föreliggande studien kan 

implementeras kliniskt genom att den kan uppmuntra operationsverksamhet att 

regelbundet belysa patientens värdighet via arbetsträffar och avstämningar eller om 

möjligt via kurser. Genom att kunskapen kring patientens värdighet ökar bland alla 

yrkeskategorier inom operationssjukvård kan den värdefulla vården för patienten 

skapas och upprätthållas effektivare, vilket är gynnsamt både för patient samt 

arbetsklimatet och därmed för personalen.  
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Bilaga 1 Samtycke från verksamhetschef om genomförande av 
intervjustudie 
 
 
 Linnéuniversitetet   
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen om studien Patientens värdighet i 

operationssalen – En intervjustudie om operationssjuksköterskans 

handlingar i praxisen som påverkar värdigheten, fått tillfälle att ställa frågor, 

fått dem besvarade och samtyckt till genomförande av intervjustudie. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan ta tillbaka mitt samtycke om genomförande av intervjustudie.  

 

 

_____________________________ 

Underskrift av verksamhetschef 

 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 
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Bilaga 2 Informationsbrev till deltagare 
 
  
 Linnéuniversitetet   
  
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
 
Patientens värdighet i operationssalen – En intervjustudie om operationssjuksköterskans 
handlingar i praxisen som påverkar värdigheten 
Till Dig som är operationssjuksköterska – information och förfrågan om deltagande i 
intervjustudie 
 
Det är känt att patient är extra sårbar fysiskt och psykiskt när den befinner sig i en 
operationssal, därför bär operationsteamet fullt ansvar både för patientens kropp, 
dennes psykiska välbefinnande, dennes värdighet. Vi tycker att värdighet i ett 
perioperativt sammanhang är ett hett ämne som vi vill studera nämnare. Nämligen 
vill vi ta reda på vad operationssjuksköterska faktiskt gör för att skydda patientens 
värdighet.  
Alla operationssjuksköterskor på Din arbetsplats kommer att tillfrågas om 
deltagande av denna studie. Om Du är en leg. operationssjuksköterska som arbetar 
självständigt, utan handledning, och är intresserad av att delta i intervjustudien så 
tveka inte för att kontakta oss via e-post eller telefon. 
 
Det är helt frivilligt att svara på intervjufrågor. Du har rätt att när som helst avbryta 
Din medverkan utan att behöva förklara och Ditt beslut kommer inte att påverka oss 
studenter. Intervjuerna kommer att äga rum på Din arbetsplats och kommer 
uppskattningsvis ta 30-60 minuter, vår intervju kommer att spelas in. 
Det enda som vi frågar efter är att Du delar med Dig dina egna erfarenheter och 
upplevelser kring patientens värdighet. Under hela vårt uppsatsskrivande förblir Din 
medverkan konfidentiell och allt Du berättar för oss kommer att behandlas med 
sekretess och utan åtkomst av obehöriga. Data kommer att presenteras i vår uppsats 
på ett sådant sätt att ingen av informanterna kommer att kunna identifieras. 
Intervjuinspelningen kommer att raderas efter att uppsatsen ha blivit godkänd av 
examinator. Studiens resultat ska presenteras vid Linnéuniversitetet och kommer att 
vara tillgänglig på universitetens portal Diva.  
 
Vi heter Rosita och Yaroslava och vi är två sjuksköterskor som nu skriver vår 
magisteruppsats under specialistutbildning med inriktning operationssjukvård. Om 
Du har frågor och funderingar så hör gärna av Dig till nedanstående som är 
ansvariga för genomförandet av studien: 
 

 

Handledare: Johan Söderquist  Student: Rosita Klasson Student: Yaroslava Roman 
telefon: xxx-xx xx xx  telefon: xxxxxxxxxx telefon: xxxxxxxxxx 
e-post: xxx.xxxxx@liu.se   e-post:  x@student.lnu.se  e-post:  x@student.lnu.se 
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Bilaga 3 Samtycke till att delta i intervjustudie 
 
 Linnéuniversitetet   
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
 
 
 (Samtycket upprättas i två exemplar, varav Du behåller det ena).  
 
Jag har tagit del av informationen om studien Patientens värdighet i 

operationssalen – En intervjustudie om operationssjuksköterskans 

handlingar i praxisen som påverkar värdigheten, fått tillfälle att ställa frågor, 

fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 
 
 
_____________________________ 
Underskrift av forskningsperson 
 
 
 
_____________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum 
 
 
 
______________________________ 
Underskrift av informationsgivare 
 
 
 
_______________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga 4 Intervjuguide 

 
 
Innan inspelningen: hur länge har du jobbat som operationssjuksköterska? 
Hur gammal är du? 

1) Begreppet värdighet – vad betyder det för dig gällande patient i en 
operationssal? 

             Ev. följdfrågor … 
2) Kan Du beskriva/ge exempel på vad Du gör i praktiken i 

operationssalen för att bevara patientens värdighet? 
 
Ev. följdfrågor: Då menar vi hela det förloppet när patienten rullas in 
på operationssalen tills patienten lämnar operationssalen 
 

3) Har du någonsin varit med om situation när patientens värdighet 
kränktes i operationssalen? 
 
Ev. följdfråga: Det kan handla om situationer när både Du eller Dina 
kollegor inte lyckats bevara värdigheten. Det kan också handla om 
såväl mycket allvarliga situationer som situationer där värdigheten 
riskerat att kränkas men snabbt återställdes 
 
Ev. följdfråga: Har Du reagerat på det/ingripit? Beskriv vad Du 
gjorde!  
Ev. följdfråga: Om inte du ingripit, beskriv varför du inte gjort det! 
Fanns det faktorer som påverkade din handling?  
 

4) Är något annat kring värdighet som Du vill ta upp? 
Ev. följdfråga: Vad kan du tipsa oss, blivande 
operationssjuksköterskor, vad det gäller värdighet hos patienter på 
operationssalen? Vad behöver vi tänka på? 
 

5) Finns det mer du vill säga innan vi avslutar intervjun?  
 
 
Be ev. om att få använda citat ur intervjun. 
Be ev. om att få använda i studien det som sades av informanten efter att 
diktafonen stängdes av. 
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Bilaga 5 Etisk egengranskning 
 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 
sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 
studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

  X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

X   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 

X   

 


