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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av omvårdnaden av 

patienten vid förändrade inskrivningsrutiner inför en operation på kirurgavdelningen på 

Enköpings lasarett. 
Metod: Kvalitativ design med deskriptiv ansats. Åtta sjuksköterskor med erfarenhet av att 

arbeta innan och efter de nya inskrivningsrutinerna trädde i kraft intervjuades. En 

intervjuguide av semistrukturerad typ togs fram med en bred huvudfråga och olika teman för 

att besvara syftet. En innehållsanalys på manifest nivå med en induktiv ansats gjordes. 

Resultat: Upplevelsen av omvårdnaden vid de förändrade inskrivningsrutinerna var 

individuell hos de intervjuade sjuksköterskorna. Den generella upplevelsen var att 

omvårdnaden förändrats och resultatet visar positiva såväl som negativa aspekter av detta 

relaterat till de förändrade inskrivningsrutinerna. 
Slutsats: Då vården står inför en stor utmaning med en växande och åldrande befolkning är 

detta inskrivningssystem en del av den anpassning sjukvården går igenom för att bli mer 

effektiv. Fler liknande studier kan möjliggöra att denna typ av inskrivningsrutiners positiva 

aspekter kan uppmärksammas och förstärkas samt att de negativa aspekter som framkommit 

kan diskuteras och åtgärdas. 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskans upplevelse, inskrivningsrutiner, kirurgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
Purpose: The aim of this study was to investigate nurses' experience of nursing care of the 

patient with the new routine of same day admission before surgery in the surgical department 

at Enköpings hospital. 

Method: Qualitative design with descriptive approach. Eight nurses with experience working 

before and after the new routine of same day admission were interviewed. An interview guide 

of semi- structured type was developed with a broad main issue and different themes to 

answer the purpose. A content analysis of the data was made. 

Results: The experience of nursing after the introduction of same day admission was 

individual of the nurses who were interviewed. The general experience was that nursing care 

has changed and the result shows positive and negative aspects of this related to the changed 

admission routine. 

Conclusion: When care is facing a major challenge with a growing and aging population, this 

admission system is a part of the adaptation healthcare goes through to become more 

efficient. More similar studies may enable this type of admission so that positive aspects can 

be highlighted and strengthened and the negative aspects that emerged can be discussed and 

addressed. 
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INLEDNING 

Kontext 

Under hösten 2013 införde kirurgavdelningen på Enköpings lasarett nya rutiner kring 

inskrivning inför planerade operationer. Kirurgavdelningen behandlar diagnoser inom 

områdena kirurgi, gynekologi, ortopedi och urologi och avdelningen har 21 

vårdplatser.  Förändringen blev att patienterna skrivs in på kirurgmottagningen istället för på 

avdelningen och kommer till avdelningen på operationsdagens morgon istället för kvällen 

innan. Patienten får därmed ett besök och en natt mindre på sjukhuset. Vid besöket får 

patienten träffa en specialistläkare för genomgång och information inför operationen. 

Sjuksköterskorna på avdelningen ringer sedan till patienten 14 dagar innan den planerade 

operationen för att gå igenom information om exempelvis förberedelser såsom fasta, dusch 

och vad patienten ska ha med sig samt svarar på frågor. För sjuksköterskorna på avdelningen 

innebär det ett annat sätt att arbeta på. Innan hösten 2013 skrevs patienterna in på kvällen och 

sjuksköterskorna hade ansvar för inskrivning och omvårdnaden av de redan opererade 

patienterna på samma pass. Nu finns en inskrivningsdel på avdelningen dit patienterna 

kommer direkt på operationsdagens morgon för att förberedas och sedan skjutsas till 

operation. Detta nya system har lett till en uppdelning av arbetsteam och uppgifter samt ett 

förändrat sätt att bedriva omvårdnaden av patienterna. 

Definition av omvårdnad 

Vård och omvårdnad är något mer än vård i betydelsen att vara botande. Omvårdnad kan inte 

enbart reduceras till medicinsk behandling, teknik och metoder. Det finns många olika 

vårdteoretiker som publicerat sina teorier och definitioner om vad omvårdnad och vårdande 

innebär genom historien fram tills idag (Söderlund, 2012).  Enligt Nationalencyklopedin 

(Rahm-Hallberg & Hamrin, i.d.) omfattar omvårdnad inom vård och omsorg de åtgärder som 

ska förebygga ohälsa, främja hälsa och främja livskvalitet för så väl en sjuk som en frisk 

människa. 

 

Omvårdnadens mål är att främja hälsa, välbefinnande, lindra lidande samt förebygga ohälsa. 

Omvårdnad bedrivs på den enskilda individens personliga nivå, där grundsynen är att varje 

människa är unik och är fri. Denna personliga nivå innehåller en relationsaspekt och en 

sakaspekt. Den person som är i behov av omvårdnad är i behov av guidning, stöttning, ett fint 

bemötande - relationsaspekt, och stöd till aktiv hjälp - sakaspekt. Målet med omvårdnad är 
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även att patienten och dess närstående känner respekt, trygghet och delaktighet i vården 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

Mötet i vården 

Mötet mellan patient och vårdare handlar om att dela verkligheten med öppenhet och 

förståelse för båda parter. Vårdare och patient har lika värde i mötet men relationen är ojämn 

då mötet är till grund för patientens egna behov av vård. Det är viktigt som vårdare att 

reflektera över beroendet av varandra samt sin egen maktutövning i situationen. I mötet 

mellan sjuksköterska och patient blir mötet ömsesidigt. Den relation som uppstår i mötet är 

utöver den kliniska situationen, relationen berör patient som vårdare på en mänskligare nivå, 

där bilden av sig själva och världen formas (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Sjukdom och ohälsa kan tömma patienten på livskraft där patienten kan få svårigheter att 

uttrycka sig om fysiska som psykiska svårigheter.  Inom vården är ögat och blicken ett 

instrument som kan mäta, kategorisera och värdera ett tillstånd. I vården sker en växelverkan 

mellan möte och distans, mellan detaljer och helhet. Lidande som följs av sjukdom kan många 

gånger ses med bara en blick (Lassenius, 2012).  

Lidandet som kärnbegrepp 

Lidande är ett kärnbegrepp inom vården där lidande ter sig som ett ljus över dess 

grundbegrepp så som oro, sorg, sårbarhet. Att känna igen dessa och lindra är syftet för en 

vårdande hållning. Lidande inom vårdvetenskapen kan vara sjukdom, smärta och obehag. Det 

omfattar både fysiska, existentiella och känslomässiga upplevelser. När Arman (2012) tolkar 

Farrell och Coyle menar hon att lidande som klinisk definition kan innefatta, sorg, förlust, 

oro, ångest, hopplöshet, oförmåga till anpassning, ensamhet och förlust av kontroll (Arman, 

2012). 

 

Lidande är unikt för varje människa. Lidande saknar ett uttryck och kan vara svårt att 

uppmärksamma. Vårdpersonal måste vara lyhörd för patientens uttryck av lidande, både 

psykiskt och fysiskt.  Att vara uppmärksam på berättelser, kroppsspråk och klagande kan 

identifiera lidandets språk. Dolt lidande kan uppmärksammas bara genom en vårdares 

närvaro. Närvaro kan leda till berättande och bearbetning som kan göra att lidandet hos 

patienten ändras och ses med nya perspektiv. Sann närvaro är att visa omtanke och kärlek 

utan ord (Arman, 2012). 
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Upplevelsen av lidande är ytterst personlig och en väg in på djupet hos en människa. Denna 

inre väg gör att lidandets intensitet kan förändras beroende på inre och yttre omständigheter. 

Om vårdpersonal inte visar empati, omsorg och ömhet kan det göra att lidandet hos patienten 

förvärras, ett så kallat vårdlidande. Opersonlig och saklig attityd förvärrar den inre smärtan 

hos patienten. Som vårdpersonal är en utav de viktigaste uppgifterna att bemöta lidande. Ett 

hinder kan vara att patientens lidande väcker starka personliga känslor i vårdaren själv som 

gör att hon blir lidande och till slut stänger av (Arman, 2012).  

 

Att möta patienter som genomgår lidande kan ge erfarenheter om sårbarhet, människovärde 

samt andlig styrka. Att ta vara på det mod och den styrka som lidande visar kan vara en 

lärdom för vårdpersonal och ge erfarenheter som i sin tur kan gynna den fortsatta 

omvårdnaden för lidande patienter. Att möta människor som lider blir ett känslomässigt möte 

för sjuksköterskan. Att vara väl medveten om sina känslor och förstå varför vissa saker berör 

mer än andra är viktigt för att utvecklas själv och som yrkesutövare (Harris Kalfoss, 2011). 

 

Det är viktigt att hitta en balans mellan att vara professionell och saklig fast samtidigt visa 

ömhet och medkänsla. Att vårda någon som lider påverkar sjuksköterskan på många olika 

plan. Det kan upplevas som svårt och krävande men är i många fall avgörande för patientens 

fortsatta lidande. Sjuksköterskan måste ta ansvar för sina egna känslor, reaktioner och 

bearbetning (Kristoffersen & Breievne, 2006). 

Den preoperativa oron 

Preoperativt obehag i form av oro, ångest och ibland även panikartade känslor är mycket 

vanligt hos patienter som ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Som sjuksköterska spelar man 

en viktig roll i lindrandet och förebyggandet av dessa känslor genom att informera patienten 

och vara lyhörd för frågor patienterna kan ha. Det är viktigt att patienten känner tillit till 

personalen som är involverade i vården och tilliten byggs många gånger, särskilt hos äldre 

patienter, på att personalen visar att de har tid och bryr sig. En trygg och välinformerad 

patient har även fördelar i det postoperativa förloppet (Järhult & Offenbartl, 2013). Att 

sjuksköterskor preoperativt undervisar och förklarar samt svarar på patientens frågor är 

gynnsamt för lindrandet av oro och ångest samt för återhämtningen i det postoperativa 

förloppet. Detta är något som Lee och Lee (2012) belyser i sin studie som bland annat 

undersöker de faktorer som påverkar tillhandahållandet av undervisningen. Stor 
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arbetsbelastning, tidsbrist samt snäva driftscheman är de största faktorerna som påverkar 

tillhandahållandet negativt. 

Olika dimensioner av tid 

Tid är ett begrepp som har olika betydelser. Inom vården ses tid som tidpunkt, tid som 

tidsrymd, tid som frist och tid som möjlighet. Tid som tidpunkt avser en viss tid, för en viss 

sak, exempelvis för vårdaktivitet, rond och operation där klockslaget visar tiden. Tid som 

tidsrymd är tidens omkrets det vill säga exempelvis patientens totala vårdtid på ett sjukhus. 

Tid som frist innebär att man får ta ”paus” från tiden och stanna upp. Ett sådant exempel kan 

vara att patienten får lyssna på musik där man för ett ögonblick upplever en känsla av 

tidlöshet och en känsla av välbefinnande. Tid som möjlighet innebär att tiden ger en möjlighet 

för patienten att vara i nuet samt se en framtid (Nurminen, 2012). 

 

Vårdforskning visar på att det finns en skillnad mellan vårande tid och vårdtid. Vårdtid är den 

tid då patienten vårdas på sjukhus. Tiden som fördelas till patientens behov av vård är 

vårdande tid.  Vårdande tid är den tid då vårdandet står i fokus, där hälsa och lidande är 

centralt. Vårdande tid kan vara att lindra patientens lidande genom att skapa vårdande 

gemenskap. Det kan vara att samtala med patienten där medlidande och närvaro får vara 

centralt. Tiden ger lindring hos patienter där de får möjlighet att få vara i lidandet och känna 

att de får ett stöd (Nurminen, 2012). 

 

Tid som inte lindrar kan vara bristande tid och ”väntans barriär”. Bristande tid innebär att 

tiden inte finns för att skapa vårdande gemenskap trots patientens behov. Väntans barriär 

innebär att patienten får vänta på vård, där lindring av oro eller en tid för operation förskjuts. 

Idag, när sjukvården behöver anpassas och effektiviseras på grund av den ökade belastningen, 

har forskningen fokuserats på hur man mest effektivt använder sig av tid i vården såsom tid, 

tidtabeller och behovet av vårdens tid. Eftersom tid belyser flera dimensioner så menar 

vårdforskare att tiden som erbjuder vårdande gemenskap, tid som erbjuder frist samt tiden 

som ger lindring är tidsbegrepp som inte får glömmas bort (Nurminen, 2012).  

 

Trots all medicinsk framgång och teknisk kompetens som finns i sjukvården idag så upplever 

ofta patienter och anhöriga att vården är opersonlig och att det inte finns tid för dem. Bristen 

på empati, omsorg och medkänsla är tecken på att vårdpersonal är utbrända, det finns ingen 

tid för det mest grundläggande som en patient i en utsatt situation behöver. Eftersom tiden 
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inte finns leder det i sin tur till att patienter inte berättar vad som stör dem, detta leder i sin tur 

till missade diagnoser och patientsäkerheten äventyras. Hälso- och sjukvården har en 

skyldighet att avsätta tid för att bry sig om sina patienter på ett personligt plan (Chockinov, 

2013).  

Effektivisering av vården och kortare vårdtider 

Enligt Socialstyrelsens rapport om tillgång på vårdplatser (2010) har vårdplatserna i Sverige 

minskat kraftigt de senaste årtiondena. Sverige har relativt få vårdplatser per invånare vid 

jämförelse med liknande länder. En minskning av vårdplatser behöver inte innebära att 

platserna är otillräckliga, då det är många faktorer som exempelvis medicinsk utveckling som 

spelar in, men Socialstyrelsen har vid ett flertal tillfällen identifierat att brister på vårdplatser 

lett till risker för patientsäkerheten. Socialstyrelsen skickade 2009 ut enkäter till alla Sveriges 

landsting med frågor om exempelvis dagslägets och framtidens behov och tillgång på 

vårdplatser. Inom kirurgisk korttidsvård svarade tre av landstingen att vårdplatserna var 

tillräckliga under året medan 11 landsting svarade att vårdplatserna var otillräckliga minst en 

gång under året. Faktorer som påverkar behovet av vårdplatser är medicinsk utveckling och 

demografiska faktorer såsom den ökande och åldrande befolkningen. Inom kirurgisk 

korttidsvård fastställs det i prognosen att behovet av vårdplatser kommer vara oförändrat eller 

öka svagt. Ökningen skulle då bero på förändringar i indikationer för operation och ökat 

behov av exempelvis fetma- och proteskirurgi. Ett flertal landsting uttrycker att behovet av 

vårdplatser, kostnader och vårdrelaterade infektioner skulle minska om antalet dagkirurgiska 

ingrepp skulle öka. Organisatoriska faktorer som styrning och planering av verksamheten 

samt effektivisering av exempelvis riktlinjer vid in- och utskrivning kan leda till att resurser 

samt vårdplatser utnyttjas mer effektivt (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Den åldrande befolkningen ställer allt högre krav på sjukvården och är en av samhällets stora 

ekonomiska utmaningar. Sjukvården måste därmed utvecklas och anpassas för att kunna hålla 

en god standard och samtidigt vara kostnadseffektiv (Europeiska kommissionen, i.d.). 

Ökad belastning och begränsade resurser initierade “From home to operation” [FTHO], ett 

system där patienten skrivs in på operationsdagens morgon och vårdas på avdelning 

postoperativt (Keränen, Soini, Ryynänen, Hietaniemi, & Keränen, 2007).  
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Kostnader, operationsresultat samt personal- och patientperspektiv 

I en studie gjord av Boothe och Finegan (1995) jämfördes kostnader för en sluten elektiv 

process där patienter var inneliggande innan operation, med ett polikliniskt baserat program 

där inskrivningen skedde samma dag som operationen. Gruppen som studerades var patienter 

som skulle genomföra en laparoskopisk cholecystectomi. Studien visade att elektiv kirurgi där 

patienterna blev inskrivna på operationsdagens morgon minskade kostnader och förbättrade 

sjukhusets produktivitet. Keränen och medarbetare (2007) visar i sin studie att det är 

kostnadssparande att låta patienten komma från hemmet till operation, FHTO, utan att skrivas 

in på avdelningen kvällen innan. Studien visar även att sjuksköterskorna kan fokusera mer på 

den postoperativa vården när patienterna kommer från hemmet till avdelningen på 

operationsdagens morgon. 

 

Keränen och Keränen (2011) beskriver övergångseffekterna av FTHO relaterat till patienters 

operationsresultat. Slutsatser som drogs utifrån studien var att FTHO inte har en negativ 

effekt på operationsresultatet. Författarna föreslår att den pre-operativa processen bör 

diskuteras noggrant på varje sjukhus eftersom införandet av FTHO inte påverkar kvaliteten på 

kirurgin.  

 

I Sofelas, Labans och Selways (2013) studie utförd på en neurokirurgisk avdelning 

undersöktes patienternas och personalens upplevelse av att patienten skrevs in samma dag 

som operationen ägde rum. Studiens resultat visade att majoriteten av patienterna var nöjda 

med sin vård. Personalen var positiv till förändringen och menade att det inte påverkade 

operationsresultatet. 

Problemformulering 

Tidigare studier visar på många positiva effekter såsom kostnadseffektivitet, ökad 

produktivitet, opåverkat operationsresultat samt att majoriteten av patienter och personal var 

nöjda när patienterna skrevs in på operationsdagens morgon (Boothe & Finegan, 1995; 

Keränen et al., 2007; Keränen & Keränen; 2011; Sofela et al., 2013). För att utvärdera det nya 

systemet på avdelningen behöver sjuksköterskors upplevelse undersökas för att se hur det har 

fungerat praktiskt.  
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Syfte 

Att studera sjuksköterskors upplevelse av omvårdnaden av patienten vid förändrade 

inskrivningsrutiner inför en operation på kirurgavdelningen på Enköpings lasarett. 

METOD 

Design 

En kvalitativ metod med deskriptiv design ansågs passande då syftet med denna studie avsåg 

att undersöka upplevelser hos respondenterna. Detta för att ge en rättvisande bild samt 

djupgående svar om upplevelserna av sjuksköterskornas nya situation (Polit & Beck, 2013). 

Urval 

Inklusionskriterier för studien var legitimerade sjuksköterskor som arbetar på 

kirurgavdelningen på Enköpings lasarett. Sjuksköterskorna skulle ha arbetat på avdelningen 

innan samt efter att de nya inskrivningsrutinerna infördes. Detta på grund av att 

sjuksköterskorna skulle kunna jämföra upplevelserna av de olika systemen. Exkluderades 

gjordes därför sjuksköterskor som börjat arbeta efter att det nya systemet införts. Urvalet var 

strategiskt då en kontaktperson, utsedd av kirurgavdelningen, valde ut sjuksköterskor med 

varierande ålder och erfarenhet på avdelningen. Ett strategiskt urval gjordes på grund av att en 

kvalitativ studie gynnas av att urvalet är varierande då urvalsgruppen ofta är liten (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Ett informationsbrev (bilaga 1) med förfrågan om deltagande i 

studien mailades till 11 sjuksköterskor. De åtta sjuksköterskor som svarade först på mailet 

valdes ut till intervjun. De åtta deltagande sjuksköterskorna hade 1- 26 verksamma år på 

avdelningen (m=5,75; md=3). Åldrarna på respondenterna varierade från 26-56 år. 

Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide (bilaga 2) av semistrukturerad typ togs fram efter ett möte med 

kontaktpersonen som beskrev vilka områden inom den nya vården av patienten som var 

viktiga att belysa. En bred huvudfråga med olika teman formulerades som efterfrågar 

sjuksköterskans upplevelser av patienters attityder och oro, hur det fungerar gällande 

patientens följsamhet till given information, läkemedelshantering och tidsperspektiv. En 

semistrukturerad frågeguide valdes då respondenten får stor möjlighet att utveckla sina svar 

på sitt unika sätt vilket gör intervjuprocessen flexibel. Intervjumetoden tillåter följdfrågor och 

frågorna behöver inte ställas i någon särskild ordning och detta gör det möjligt för 

respondenten att prata fritt och svara mer djupgående. En pilotintervju utfördes med en av de 
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utvalda respondenterna för att testa intervjuguiden. Pilotintervjun inkluderades sedan i 

resultatanalysen då frågeguiden var tillfredställande (Bryman 2008).  

Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna påbörjades skickades en ansökan om tillstånd för att genomföra studien 

med en bifogad projektplan till verksamhetschefen som gav sitt godkännande. 

Kontaktpersonen valde ut 11 sjuksköterskor som föll inom inklusionskriterierna och dessa 

kontaktades sedan via mail med information om studien (bilaga 2) och förfrågan om 

deltagande. De åtta sjuksköterskor som svarade först på mailet valdes ut och en tid för 

intervju bokades. Intervjuerna ägde rum på avdelningen under sjuksköterskornas arbetstid i ett 

avlägset rum utan risk för störande moment. Båda författarna var närvarande och ansvaret för 

intervjuerna växlades mellan dessa. En författare hade det övergripande ansvaret för att ställa 

frågor men båda ställde följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och 

blev cirka 25 minuter långa. Materialet överfördes sedan till en kodskyddad dator för att 

sedan raderas från mobiltelefonen. Det överförda materialet transkriberades ordagrant till en 

text och ljudfilerna raderades därefter från datorn. Transkriberingen avidentifierade och 

döptes till ”sjuksköterska1”, ”sjuksköterska 2” osv. Efter att materialet transkriberats gjordes 

en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Bearbetning och analys 

En innehållsanalys på manifest nivå med en induktiv ansats enligt en modifierad version av 

Graneheim och Lundman (2004). Ur det transkriberade materialet valdes meningsbärande 

enheter ut som besvarade syftet genom att stryka under meningarna i den transkriberade 

texten. De meningsbärande enheterna fördes in i en tabell på datorn. Därefter kondenserades 

de meningsbärande enheterna till en kortare, mer lätthanterlig text utan att förlora det centrala 

värdet. De kondenserade meningsenheterna skrevs ut, klipptes ut, färgkodades och placerades 

in i nio olika underkategorier i form av kuvert med samma färger som i färgkodningen. 

Underkategorierna sorterades sedan in i två kategorier under analysen.  
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enheter 

 

Kondenserade 

meningsenheter 

 

Underkategorier 

 

Kategorier 

 

Vi tog själva 

BAS-test här 

förut, men nu är 

det patienten som 

är ansvarig för att 

gå och ta BAS-test 

2-3 dagar innan. 

Och många är så 

gamla och 

förvirrade att dom 

inte förstår att 

dom ska ta eller så 

har dom glömt. 

Nu ansvarar 

patienten för att gå 

och ta BAS-test och 

vissa förstår inte 

eller glömmer 

 

 

 

 

Följsamhet 

 

 

 

Sjuksköterskornas 

upplevelse av 

patientperspektivet 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

Alla deltagare var myndiga och information gavs om att deltagandet var frivilligt och att det 

kunde avbrytas när som helst. Informationen innehöll även att materialet behandlades 

konfidentiellt och att endast författare och handledare skulle komma att ta del av detta 

(Codex, 2013). Tankar om den egna arbetsplatsen, sig själv och kollegor kan vara känsligt att 

fråga om och därför var det extra viktigt att informera om ovanstående. Det var även viktigt 

att berätta att resultatet skulle komma att bli tillgängligt för avdelningen men att det inte 

skulle framgå vad varje enskild sjuksköterska sagt. 
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RESULTAT 
Tabell 2. Översikt av underkategorier och kategorier 

Underkategori                   Kategori 

Tid 	  

Sjuksköterskornas upplevelse av 

omvårdnaden 

Läkemedelshantering 

Arbetsrutiner  

Mötet 

Svårigheter 	  

	  

Sjuksköterskornas upplevelser av 

patienternas perspektiv 

Fördelar 

Oro och stress 

Följsamhet 

Information 

 

Sjuksköterskornas upplevelse av omvårdnaden 

Förändrade inskrivningsrutiner leder till ett nytt sätt att arbeta på. Inom den här kategorin 

behandlas sjuksköterskornas syn på hur omvårdnaden blivit efter det nya systemet med fokus 

på deras tidsperspektiv, läkemedelshantering, arbetsrutiner samt mötet med patienten. 

 

Tid 

Sjuksköterskorna som intervjuades upplevde att de fick mer tid på kvällarna med de 

nuvarande inskrivningsrutinerna. Den tiden kunde tillägnas omvårdnaden av de nyopererade 

patienterna med t.ex. mobilisering. Innan det nya systemet trädde i kraft hade 

sjuksköterskorna som arbetade kväll på avdelningen ansvar för de opererade patienterna samt 

patienter som kom för inskrivning. Inskrivningarna kunde ta mycket tid då bland annat prover 

skulle tas. Ibland kunde det kännas som att inskrivningspatienterna var mer tid- och 

uppmärksamhetskrävande, att de ville bli sedda och hörda mer, än de som redan var 

opererade. De postoperativa patienterna blev lugnare med de nya inskrivningsrutinerna, då 

sjuksköterskorna kunde vara mer närvarande hos patienterna och vara mer uppmärksamma. 

Vissa av respondenterna upplevde att smärtlindringen gav bättre effekt när sjuksköterskorna 

kunde vara mer närvarande. Den extra tiden som sjuksköterskorna upplevde sig få med det 

nya systemet kunde användas till de patienter som redan var opererade. Många av de 

tillfrågade upplevde att de kunde förbättra situationen för patienten genom att ha tid för att 
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exempelvis prata, följa upp och svara på frågor, men även dokumentera bättre. 

Sjuksköterskorna tyckte sig märka att patienterna uppskattade detta och blev gladare. 

 

”Nu har man ju mer tid för patienterna som är inneliggande. Sitter och pratar eller går runt 

och ser hur de mår i större utsträckning och man dokumenterar lite bättre. Man ser att 

patienterna blir gladare.” 

 
 Det nya systemet gjorde så att sjuksköterskorna kunde fokusera på en patientgrupp vilket 

upplevdes som en stor fördel, det blev ett arbetsmoment mindre och därmed lugnare. Att låta 

patienter skrivas in på morgonen upplevdes som tidsparande och resurssparande för 

sjuksköterskorna. Även om sjuksköterskorna upplevde att arbetet blev mer fokuserat och 

mindre stressigt på kvällarna så upplevdes tidsbristen på morgonen som större jämfört med de 

gamla rutinerna. Några av respondenterna upplevde att det inte fanns tid att göra saker utöver 

det som behövdes göras, t.ex. att prata med patienterna, att man var mer tidsbunden och 

stressad samt att patienten kunde bli lidande. En del sjuksköterskor delade inte meningen att 

det nu finns mer tid på kvällen och att det är stressigt på morgonen. Delvis kunde detta 

härledas till en upplevd personalbrist och många nya sjuksköterskor på avdelningen, men 

också delvis till det nya systemet. Upplevelsen av mindre tidpress på inskrivningsdelen 

berodde på att sjuksköterskorna bara behövde fokusera på en patient i taget medan de på 

avdelningen har cirka åtta patienter på samma gång vilket upplevdes som mer stressigt. 

Några sjuksköterskor uppgav även att det var skönt att ha den extra tiden på kvällen med 

patienterna förut, då det fanns mer tid att tänka och exempelvis justera missar som att 

patienterna inte hade med sig egna läkemedel. På morgonen kunde det upplevas som stressigt 

eftersom sjuksköterskorna bara har ett fåtal timmar på sig att åtgärda fel. 

 
”Lägger man in dom kl 18, då har man ju hela kvällen där till att fundera, tänka och fixa och 

greja. Och sen tid nästa dag. Nu är det frågan om 1,2,3 timmar man har på sig då.” 

 

Läkemedelshantering 

Respondenterna ansåg att läkemedelshanteringen var ett problem då det ofta inte fanns 

ordinationslistor iordningställda av läkarna. Vissa tyckte inte att problemet var så stort medan 

andra tyckte att det tog mycket av deras arbetstid att ständigt behöva påminna läkarna och på 

så vis dubbelarbeta. Problemet existerade enligt sjuksköterskorna redan innan det nya 
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systemet infördes men en del sjuksköterskor uttryckte att problemet blivit större då fler 

ordinationslistor stämde från början förut och om de inte stämde fanns det mer tid på kvällen 

och de kunde ringa jouren för att få det åtgärdat. Det framkom även att vissa läkare var bättre 

än andra på att iordningställa ordinationslisor och sjuksköterskorna tyckte att det vore bättre 

om läkarna redan vid inskrivningssamtalet iordningställde listorna. 

 

”… Det tar jättemycket tid faktiskt, det här med just läkemedel, att läkarna inte kan göra det 

när de ska. Att vi måste kolla och dubbeljobba… Det var ju mycket frågetecken när de kom in 

på kvällen också men då ringde vi jouren och då fick de ändra det… Det kanske stämde mer 

förut….” 

 

Arbetsrutiner 

Att ställa om sina arbetsrutiner kan vara utmanande vilket sjuksköterskorna bekräftade i 

intervjuerna men de tyckte också att omställningen gått förvånansvärt bra. Den ändrade 

rutinen med att patienterna kommer in på morgonen istället för på kvällen har inte bara varit 

bättre rent tidsmässigt utan sjuksköterskorna uttrycker att de fått ett flyt samt ett enklare och 

mer fokuserat arbete när de bara kan fokusera på en typ av patienter på kvällen, d.v.s. de 

redan opererade, utan att behöva tänka på att skriva in någon. En del patienter vill 

uttryckligen komma in på kvällen istället för på morgonen av olika anledningar. Att säga nej 

till äldre som kanske inte skulle klara sig själva upplevs som svårt av respondenterna och det 

resulterar ofta i att de bokar patienterna för inskrivning på kvällen. Sunt förnuft och 

medmänsklighet samt se till patientens bakgrund och möjlighet lyfts som viktiga faktorer i 

bemötandet av dessa patienter men för att kunna ha den belastningen som avdelningen har i 

nuläget så måste det finnas restriktioner. 

 

”… Men visst kan det vara så att man är gammal… Om man inte klarar sig själv då får man 

komma in för att få hjälp. Det är ju inte som att vi säger tvärnej till alla men det finns 

restriktioner på vad som ska gälla…” 

 

Att både arbeta på avdelningen med opererade patienter och också med inskrivningen och 

ringa samtal till de som ska opereras är en förändring i arbetsuppgifter från hur det var 

tidigare. En del sjuksköterskor tycker att det är positivt att få byta arbetsuppgifter, och att 

både arbeta på avdelningen och på inskrivningen då man får en bättre bild och en ökad 
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förståelse av vårdkedjan. Man blev varse att misstag kan göras på båda avdelningarna. Andra 

tycker att det är ett monotont arbete att sitta och ringa till patienterna. 

 

”Det ger oss en mer varierad vardag både att få jobba på avdelningen med patienterna och 

på inskrivningsdelen… Man får liksom mer variation i sitt jobb och det tycker jag är trevligt. 

Det blir inte lika fyrkantigt på något vis att jobba” 

 

Mötet 

Sjuksköterskorna uppgav att mötet och den första kontakten mellan patient och sjuksköterskor 

på avdelningen har förändrats sedan de nya inskrivningsrutinerna införts. Innan hösten 2013 

ägde det första mötet rum på avdelningen kvällen innan operation när patienten skrevs in. Nu 

tar sjuksköterskorna första kontakten på telefon med patienterna 14 dagar innan operation och 

träffar patienten för första gången på operationsdagens morgon, något som enligt de 

intervjuade sjuksköterskorna kan vara negativt. Respondenterna upplevde att man hade ett 

mer personligt patientsamtal när man hade patienten framför sig och det upplevdes svårt att få 

sig en egen uppfattning av patienten per telefon. Patienten kunde vara svår att bedöma genom 

ett telefonsamtal och som sjuksköterska hade man inte samma chans att flagga för saker som 

exempelvis utslag eller sår. Respondenterna kände att det var svårt att lita på patienten genom 

telefonen och att man inte kunde bilda sig en egen uppfattning. Det upplevdes även som 

svårare att försäkra sig om att informationen till patienten gått fram när de inte ser patienten 

framför sig. Sjuksköterskorna upplevde att de inte skapade samma kontakt med patienten, att 

mötet med patienten blev kort och stressigt på morgonen samt att patienten inte kände igen 

någon när hen kom in till avdelningen. Sjuksköterskorna upplevde att de fick öva på att inte 

överföra stress till patienten trots bristen på tid. Ett förslag lades fram om att ha en 

inskrivningsenhet dit patienterna kommer 14 dagar innan för att sedan åka hem och komma 

tillbaka på operationsdagens morgon.  

 

”Jag tycker faktiskt att det var lite läskigt till en början och faktiskt lita på patienten per 

telefon och liksom… Fick de verkligen med sig… För pratar man med någon så vet man om 

dem fått med sig vad man sagt och inte…” 
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Sjuksköterskornas upplevelse av patienternas perspektiv 

Det är inte bara sjuksköterskorna som påverkats av inrättande av det nya systemet utan även 

patienterna. Under intervjuerna så framkom tankar och upplevelser av hur sjuksköterskorna 

upplevde hur patienterna påverkades av det nya systemet. 

 

Svårigheter 

De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade vissa svårigheter med det nya 

systemet. Ett återkommande problem som framkom var att patienterna tyckte att det var 

krångligt och stressigt att komma in så tidigt på morgonen. Många patienter var tvungna att 

resa en lång väg till sjukhuset vilket innebar att de måste gå upp mycket tidigt för att hinna i 

tid till operation. Att behöva åka in tidigt på morgonen gjorde att transporten till sjukhuset 

upplevdes som en svårighet. Detta på grund av att det var svårt för anhöriga att hjälpa till med 

skjuts till sjukhuset. Innan det nya systemet trädde i kraft så skrevs patienterna in på kvällen, 

då upplevde sjuksköterskorna att det fanns mer tid för anhöriga att hjälpa till. Många äldre 

patienter som har svårt att klara sig själva är beroende av anhöriga som kan finnas till hands.  

 

Att bekanta sig i lugn och ro samt känna in miljön på sjukhuset var något som 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte fick göra när de skrevs in på morgonen.  På 

morgonen fanns inte tiden att känna in miljön. När patienterna skrevs in på kvällen så fanns 

det tid att bekanta sig med avdelningen och personalen. Att få skrivas in kvällen innan var att 

föredra för många patienter, speciellt de äldre upplevde sjuksköterskorna. 

 

”Förut så fick de komma in… Liksom lite lugn och ro kvällen före. De liksom kunde gå runt 

på avdelning och känna in var de var någonstans.” 

 

Fördelar 

Informanterna uppgav att det nya systemet gav fler fördelar för patienten även om patienterna 

själva inte upplevde dessa fördelar konkret.  En återkommande fördel var att patienterna, efter 

att det nya systemet infördes, bara behövde träffa en läkare. Tidigare fick patienterna ha 

möten med flera olika läkare innan den planerade operationen. Detta kunde upplevas som 

förvirrande och tog tid från patienten. Med det nya systemet så fick patienterna vistas ett dygn 

mindre på sjukhuset. En del av respondenterna upplevde att de nya inskrivningsrutinerna är 

lämpliga eftersom rätt patienter får tillgång till vårdplatserna, de ges till de som är i behov av 

dem. Sjuksköterskorna uppgav att det nya systemet var till en fördel då det både är 
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kostnadssparande, medför en mindre infektionsrisk samt att patienterna får vistas kortare tid 

på sjukhus. Respondenterna upplevde att de yngre patienterna hade en god insikt i vilka 

fördelar kortare vårdtider ger som att exempelvis infektionsrisken minskas. Att vistas så länge 

som möjligt i sin egen hemmiljö och få sova i sin egen säng upplevde respondenterna att 

många av patienterna upplevde som en klar fördel.  

 

”Att de får vara hemma och sova i sin egen säng. Att de kan känna sig avslappande, vara 

hemma med familjen... De tycker det är mycket värt.” 

 

Oro och stress 

En del av de tillfrågade uppgav att oron hos de äldre patienterna hade ökat efter att det nya 

systemet trätt i kraft. Till största del så handlade den tilltagande oron om att behöva komma in 

tidigt på morgonen. Detta upplevdes som ett stressmoment, speciellt för de äldre patienterna. 

Att anpassa sig till en tid, att inte komma för sent gjorde att patienterna blev mer oroliga och 

uppe i varv när de kommer in på morgonen. Innan så upplevde en del av sjuksköterskorna att 

de hade mer tid på kvällen att sitta ner och prata och lugna en patient som var orolig. Med de 

nuvarande inskrivningsrutinerna upplever en del av informanterna att det är för stressigt på 

morgonen för att lugna en orolig patient. En del av sjuksköterskorna upplevde att den extra 

tiden på kvällen som de hade förr gjorde att de kunde fånga upp och lindra oron hos 

patienterna genom att exempelvis ta sig tid att prata. Respondenterna uppgav att 

den extra natten som patienterna fick sova på sjukhuset gjorde att de blev mindre stressade 

inför sin operation. 

 

Det rådde olika meningar om hur sjuksköterskorna upplevde oro och stress hos patienterna. 

En del av sjuksköterskorna menar att oro kan fångas upp med en blick och behöver inte ta 

någon längre tid att uppmärksamma och åtgärda genom samtal och lugnande läkemedel. 

De upplevde att man fångar upp och ser oroliga patienter bara genom att skaka hand med 

dem. En del av informanterna menade att de oroliga är oroliga oavsett förhållanden runt om 

kring. De menade att oro ligger i patientens person och har inte att göra med om man får 

skrivas in på morgonen eller på kvällen. 

 

”… Det är mer orosmoment för tiderna nu när dom ska vara här. Tidigare när de skulle vara 

här på kvällen så var det inte den oron… Det kändes väl tryggare psykiskt för patienterna 

tidigare, men nu går det mycket snabbare.” 
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Information 

Informanterna uppgav att de ringde två veckor innan planerad operation till patienterna och 

gav information om hur de ska förbereda sig inför operation och informationshäften skickades 

hem till patienten. Informationen bestod till stor del av att informera om preoperativa 

förberedelser som att fasta, dusch, mediciner samt vilken tid de ska vara på plats på 

sjukhuset.  De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att det var mycket information som 

gavs per telefon och att det kan vara svårt att se om patienten verkligen har förstått det som 

sagts eftersom de inte hade patienten framför sig. Patienterna kunde ha många frågor trots 

given information enligt sjuksköterskorna. Om respondenterna hörde att en patient inte kunde 

ta in informationen eller om de misstänkte att patienten inte hade förstått så fanns möjligheten 

att skriva in patienten på kvällen. Enligt sjuksköterskorna kunde ålder, hörsel, stress eller oro 

vara faktorer som gjorde att patienterna inte uppfattade informationen.  

 

”Det kan ju ha med att de är oroliga, stressade inför operation som att det låser sig… jag 

märker ju om det är en patient som inte verkar ta in informationen och då lägger vi in den 

patienten kvällen innan.” 

 

Följsamhet 

Eftersom mycket av förberedelserna innan operation är patientens ansvar så är det viktigt att 

de följer informationen som de får av sjuksköterskorna. En del av de tillfrågade upplevde att 

vissa av patienterna missförstod informationen som stod i informationshäftet och att 

patienterna inte följde instruktionerna korrekt. Ett exempel kunde vara att patienten ätit 

frukost fast hen skulle fasta, att de inte duschat som de skulle eller att de rakat sig fast de inte 

skulle. Detta kunde leda till att hela operationsschemat planerades om och att man fick stryka 

patienter från operation.  

 

Många äldre patienter kunde glömma eller inte förstå att de skulle gå och ta prover på 

vårdcentralen innan operation. Vissa patienter glömde att hämta ut specifika tvättsvampar för 

att duschen innan operation skulle kunna utföras korrekt. Sjuksköterskorna uppgav att vissa 

misstag som exempelvis dusch och fasta kunde undvikas vid inskrivning på kvällen men att 

andra misstag såsom utsättning av läkemedel var oberoende av inskrivningstid. En del av de 

tillfrågade upplevde dock att följsamheten var god hos patienterna överlag och att många hade 

tagit in informationen, förstått och följt instruktionerna om hur de skulle gå till väga.  
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”Vi tog själva BAS-test här förut, men nu är det patienten som är ansvarig för att gå och ta 

BAS-test 2-3 dagar innan. Och många är så gamla och förvirrade att de inte förstår att de ska 

ta eller så har de glömt.” 

DISKUSSION 
Studien visade att upplevelsen av omvårdnaden vid de förändrade inskrivningsrutinerna var 

individuell hos de intervjuade sjuksköterskorna. Den generella upplevelsen var att 

omvårdnaden förändrats och resultatet visar positiva såväl som negativa aspekter av detta 

relaterat till de förändrade inskrivningsrutinerna. 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskornas upplevelse av omvårdnaden 

De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att mötet hade förändrats sedan de nya 

inskrivningsrutinerna trädde i kraft. Idag finns det inget personligt möte innan 

operationsdagen som kan ge sjuksköterskorna en egen bild av patienten då första kontakten 

sker per telefon. Det framkom att svårigheter som sjuksköterskorna stött på var att det inte 

fick se patienten förrän operationsdagens morgon. Eftersom all kommunikation med patienten 

innan operationsdagen var per telefon så fick inte sjuksköterskorna den kliniska blicken av 

patienten. Inom vården så kan blicken mäta, kategorisera och värdera ett tillstånd (Lassenius 

2012). Att sjuksköterskorna inte fick se patienten innan operationsdagen upplevdes som en 

svårighet. Respondenterna upplevde att de blev svårare att uppmärksamma oro hos patienten 

per telefon. Detta understryks av Lassenius (2012) där lidande som följs av sjukdom många 

gånger bara kan ses med en blick. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2010) så handlar 

mötet om att dela verkligheten med öppenhet och förståelse för sjuksköterska och patient 

samt skapa en relation som är utöver den kliniska situationen.  Sjuksköterskorna på 

kirurgavdelningen upplevde att de inte fick skapa en relation som var utöver den kliniska 

situationen. Mötet och blicken går förlorad när samtalet sker per telefon. De upplevde också 

att de inte kunde lita på patienten när de inte fick se hen framför sig, vilket i sin tur går emot 

idén om en ömsesidig relation som ett möte ska ge mellan vårdare och patient. 

 

Enligt Chocinov (2013) studie så upplever patienter och anhöriga att vården blir opersonlig då 

det inte finns tid för dem. Eftersom tiden till att vara närvarande hos patienter inte fanns så 

leder det till att patienterna inte berättar om det som oroar eller stör dem. Detta faktum kan 
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äventyra patientsäkerheten. I Keränen och medarbetares (2007) studie visade de att 

sjuksköterskor upplevde att de hade mer tid till att fokusera på den postoperativa 

omvårdnaden när patienten skrevs in direkt på morgonen. I enlighet med detta uppgav de 

medverkande sjuksköterskorna att det nu finns mer tid att fokusera på den postoperativa 

omvårdnaden än innan. De nya inskrivningsrutinerna gör att sjuksköterskorna har mer tid på 

kvällen för sina patienter och att de har allt fokus på en grupp, det vill säga de nyopererade. 

Den extra tiden som sjuksköterskorna fick på kvällen upplevde de som tillfredställande då de 

kunde ägna sig mer åt patienten och dennes behov. Detta påvisas i Chockinov (2013) studie, 

mer tid gör att vårdpersonal kan fokusera mer på patienten och dess välbefinnande. En del av 

sjuksköterskorna upplevde att den extra tiden som de fick på kvällen kunde ges till patienten 

för samtal. Denna tid belyser Nurminen (2012) som vårdande tid där vårdande tid är den tid 

där lidande och hälsa är centralt. När en patient är lidande så kan den vårdande tiden skapa 

vårdande gemenskap. Att ge tiden för samtal och närvaro är att tilldela patienten vårdande tid. 

Denna tid kan fånga upp patienter som behöver extra stöd under sin vårdtid. En del av 

sjuksköterskorna uppgav att det nya systemet gjorde att de kunde ge mer av sin vårdande tid 

via samtal med patienten. Det framkom att det skett en omfördelning av tiden efter de nya 

inskrivningsrutinerna. Innan de nya inskrivningsrutinerna var det mer stressigt på kvällen då 

man skrev in patienter och vårdade postoperativa patienter samtidigt. Nu upplevs det lugnare 

på kvällen medan det är mer stressigt på morgonen då man har ont om tid innan patienten ska 

till operation. Denna stress upplevde sjuksköterskorna gör att det kan vara svårt att samtala 

och därmed ge vårdande tid. Läkemedelshanteringen framkom i resultatet som problematisk 

då respondenterna upplevde att de behövde påminna läkarna om ordinationslistor och att detta 

ledde till dubbelarbete och en tidsförlust hos sjuksköterskorna. Den tiden som gått förlorad till 

att påminna läkarna om ordinationer kunde istället gå till vårdande tid för patienterna om 

läkemedelshanteringen fungerat som den skulle. 

 

Sjuksköterskornas upplevelser av patienternas perspektiv	  

Enligt Socialstyrelsens rapport (2010) om tillgång på vårdplatser så uppgav ett flertal 

landsting att bl.a. vårdrelaterade infektioner minskade om tiden för sjukhusvistelsen 

minskade. Den minskade infektionsrisken upplevde sjuksköterskorna att den yngre 

patientgruppen förstod men sjuksköterskorna upplevde även att vissa patienter inte insåg 

denna fördel. Sjuksköterskorna upplevde att informationen som gavs till patienten ibland 

missuppfattades och menade att det behövdes göra nya informationshäften med mer utförlig 

information för dagskirurgiska patienter. Missförstånden och brist på utförlig information om 
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hur de preoperativa förberedelserna skulle genomföras kunde bl.a. leda till mer arbete och 

omorganisering i operationsschemat. I Socialstyrelsens rapport om tillgång på vårdplatser 

(2010)  påvisas detta; en organisatorisk styrning och planering av riktlinjer vid inskrivning 

och utskrivning kan leda till att vårdplatser utnyttjas mer effektivt. De nya 

inskrivningsrutinerna i sig leder till en effektivare vård men missförstånd som att patienten 

inte fastat, tagit mediciner, duschat etc. gör vården mindre effektiv. Sjuksköterskorna uppgav 

att några av misstagen såsom dusch och fasta kunde förebyggas genom inskrivning kvällen 

före operation, medan andra misstag som exempelvis utsättning av mediciner inte påverkades 

av de nya rutinerna. Riktlinjerna för preoperativa förberedelser bör bli mer detaljerade för att 

vårdplatserna ska utnyttjas mer effektivt.  

 

Enligt den europeiska kommissionen (i.d.) så är den åldrande befolkningen en av samhällets 

stora ekonomiska utmaningar, de ställer allt högre krav på sjukvården. Europeiska 

kommissionen menar att sjukvården därmed måste utvecklas och anpassas för att hålla en god 

standard. Sjuksköterskorna upplevde att de äldre patienterna uppfattade det som krångligt och 

ansträngande att behöva gå upp tidigt på morgonen för att ta sig till inskrivningen. Det blir 

mer kostnadseffektivt att skrivas in på morgonen (Keränen et al. 2007) men sjuksköterskorna 

uppgav att många av de äldre patienterna blev mer oroliga och tyckte att det var besvärligt. 

Sjuksköterskorna upplevde att de äldre patienterna fann det problematiskt att gå upp tidigt 

vilket leder till en sämre upplevelse av vården för dem. Det hände att de intervjuade 

sjuksköterskorna skrev in dessa patienter kvällen innan och möjligheten till detta anser 

författarna gör de nya inskrivningsrutinerna mer flexibla och individanpassade. 

 

I enlighet med Järhult och Offenbartl (2013) är det betydande att patienten känner tillit till 

personalen som är involverade i vården. Tilliten byggs många gånger, särskilt hos äldre 

patienter, på att personalen visar att de har tid och visar omsorg. En del av sjuksköterskorna 

upplevde att det mer fanns tid på kvällen med de tidigare inskrivningsrutinerna för att vara 

närvarande och uppmärksamma patienter som var oroliga inför operationen. Det är mycket 

vanligt att patienter känner oro av olika grad inför ett kirurgiskt ingrepp (Järhult & Offenbartl, 

2013) och att vara närvarande hos en patient är viktigt då sjuksköterskorna kan 

uppmärksamma olika typer av lidande så som oro. Som vårdpersonal måste man vara lyhörd 

för patientens uttryck av lidande (Arman, 2012). En del av sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna blev mer oroliga när de skrevs in direkt på morgonen, speciellt de äldre 

patienterna. Att tiden inte fanns för att prata med patienterna innan operation upplevde vissa 
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sjuksköterskor gjorde patienterna mer oroliga. Enligt Järhult och Offenbartl (2013) samt Lee 

och Lee (2012) så kan information och undervisning preoperativt gynna det postoperativa 

förloppet och minska oro. Idag ringer sjuksköterskorna två veckor innan planerad operation 

och informerar om förberedelser och ingrepp. När patienten kommer in på morgonen så finns 

inte samma tid för patienten att ställa frågor upplevde en del av sjuksköterskorna. Detta kan i 

sin tur leda till mer oro postoperativt (Järhult & Offenbartl, 2013; Lee & Lee, 2012). Trots 

tidsbrist för samtal på morgonen så har sjuksköterskorna fått mer tid på kvällen vilket leder 

till att sjuksköterskorna kan uppmärksamma oro, ångest och vara närvarande hos en patient 

som är orolig i en annan utsträckning än tidigare. Detta upplever sjuksköterskorna att 

patienterna tycker är positivt. Det råder olika meningar bland sjuksköterskorna om patienterna 

är mer eller mindre oroliga nu när de skrivs in på morgonen. En del av sjuksköterskorna 

upplever att de kan lindra oro hos patienterna lika bra nu som då. De upplever att de inte tar 

någon extra tid av dem att uppmärksamma oro medan andra upplever att stressen på 

morgonen gör att det inte uppmärksammas. Dessa olika åsikter kan ha med erfarenhet som 

sjuksköterska att göra. Som Harris Kalfoss (2011) skriver så kan erfarenhet av att vårda 

lidande patienter ge vårdpersonal erfarenheter och lärdomar som kan gynna omvårdnaden av 

lidande patienter. 

Metoddiskussion  

Att visa trovärdighet i en studie är av stor vikt då det ofta finns mer än en sanning och flera 

olika tolkningar. Metoder att bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie har varit mycket 

omdebatterat men författarna har valt att använda kriterierna tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet (Bryman, 2008; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2008).   

 

Giltighet behandlar förtroendet för hur sanna resultaten i studien och dess tolkningar är (Polit 

& Beck, 2008). En kvalitativ studie gynnas av att urvalet är varierande då urvalsgruppen ofta 

är liten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) och därför gjordes ett strategiskt urval. Detta 

gjorde att urvalsgruppen fick en bred variation i verksamma år i yrket och verksamma år på 

avdelningen och detta var positivt för studiens giltighet och ökade möjligheten att få en bred 

beskrivning av det studerade fenomenet. Urvalsgruppen bestod bara av kvinnor då inga 

manliga sjuksköterskor fyllde kriterierna för att delta i studien.  Giltigheten förstärktes 

ytterligare då författarna i intervjuerna ställde motfrågor som bekräftade att författarna förstått 

respondenterna, så kallade tolkningsfrågor (Bryman, 2008). Citaten i resultatet bekräftar 
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resultatet och är ett sätt att låta läsaren själv få bedöma giltigheten i studien (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Tillförlitligheten speglar stabiliteten i resultaten över tid och villkor och författarna anser att 

studien skulle kunna replikeras under förutsättningarna att ungefär samma villkor som 

exempelvis deltagare och kontext används. Detta på grund av att studiens alla steg beskrivits 

väl i metodavsnittet och analysen följt en speciell struktur (Graneheim & Lundman, 2004). 

Eftersom studien utfördes av två personer stärktes tillförlitligheten då båda författarna deltagit 

i intervjuerna, lyssnat på samtliga ljudfiler och läst allt transkriberingsmaterial. Analysen har 

också till stor del utförts av båda författarna tillsammans (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

 

Överförbarhet visar om författarna anser att resultatet från studien kan överföras till, i detta 

fall, ett annat sjukhus eller en annan avdelning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Författarna anser att metoden, datainsamlingen och analysen är noggrant beskrivna och 

majoriteten av sjuksköterskorna som upplevt att arbeta i båda inskrivningssystemen 

inkluderades i studien. Med tanke på dessa faktorer anser författarna att studien inte bara är 

relevant för avdelningen i fråga. Författarna anser även att resultatet kan vara till hjälp för 

andra snarlika avdelningar genom att redogöra för fördelar och svårigheter sjuksköterskorna 

på den studerade avdelningen upplevt.  

  

En av författarna gjorde sin praktik på avdelningen där studien utfördes. Detta gav en viss 

förförståelse om sjuksköterskornas arbete på avdelningen efter de nya inskrivningsrutinerna 

införts. Då studiens syfte var att studera upplevelsen av hur omvårdnaden förändrats vid 

förändrade inskrivningsrutiner bedömer författarna att det inte fanns någon förförståelse av 

betydelse då ingen av dem vistats på avdelningen innan de nya inskrivningsrutinerna införts. 

Författarens bekantskap med avdelningen och sjuksköterskorna där gjorde att interna uttryck 

och namn inte behövdes förklaras. Då författaren var mer bekant med vissa sjuksköterskor än 

andra kan detta ha påverkat öppenheten i intervjuerna något. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) menar att forskarens förförståelse är en viktig del av tolkningsprocessen då 

intervjuerna inte kan vara oberoende av forskaren. 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) påverkas resultatet beroende på hur mycket 

erfarenhet forskaren har samt hur bra datamaterialet är. I denna studie hade författarna mycket 
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liten erfarenhet av kvalitativa studier vilket kan ha påverkat resultatet negativt.  Båda 

författarna var väl införstådda i syftet med studien samt vikten av att ställa öppna frågor och 

tolkande frågor och att analysera och tolka resultaten likvärdigt. En pilotintervju utfördes för 

att testa intervjuguiden och författarnas förmåga att intervjua (Bryman, 2008). 

 

Att fråga sjuksköterskor om upplevelsen av patienternas perspektiv kan ge missvisande 

resultat om vad patienterna egentligen tycker. Författarnas avsikt var dock att spegla 

sjuksköterskornas upplevelse och i och med detta också hur de tyckte att patienterna 

påverkades och reagerade. En studie där patienter intervjuas skulle vara intressant för att 

jämföra resultaten och därmed kunna förbättra vården ytterligare.  

 

Att prata om sin arbetsplats och fördelar och nackdelar med denna kan vara känsligt för 

många. Eftersom studien är utförd på förfrågan av Enköpingslasarett så kommer studien att 

bli tillgänglig för kirurgavdelningen och detta kan vara extra känsligt. Det kan också kännas 

viktigt för sjuksköterskorna att framföra sina positiva och negativa åsikter om det nya 

inskrivningssystemet samt att det presenteras och har möjlighet att uppmärksammas och 

åtgärdas. 

 

Få studier om inskrivning på operationsdagen finns idag att tillgå. Detta har gjort att en artikel 

som valts ut till bakgrunden var från 1995. Det var även svårt att hitta vetenskapliga artiklar 

som rörde de begrepp som framkommer i studien och detta ledde till större andel tryckta 

källor. Trots konstaterande av positiva effekter såsom kostnadseffektivitet, ökad produktivitet 

och opåverkat operationsresultat är det av stor betydelse att fånga sjuksköterskornas 

perspektiv av inskrivningssystemet. Sjuksköterskor och patienter är de grupper som påverkas 

mest av denna förändring och väldigt lite forskning har bedrivits som framställer deras 

upplevelser. Tidigare studier visar på att operationsresultatet ej påverkas (Keränen & 

Keränen, 2011) av att patienten skrivs in på morgonen men studier om hur den preoperativa 

och postoperativa omvårdnaden påverkas saknas. Denna studie och liknande studier behövs 

enligt författarna för att komplettera existerande forskning och få flera perspektiv på 

inskrivning på operationsdagens morgon. I detta fall var det också viktigt att utvärdera de nya 

inskrivningsrutinerna för att se hur de fungerade i praktiken samt att se om de stämde överens 

med tidigare studier. Studien kan ge en uppfattning om hur sjuksköterskans upplevelse om de 

nya rutinerna är. Resultatet presenteras för avdelningen som får ta ställning till hurvida dessa 

kan användas i utvärderingen av det nya systemet. 
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Slutsats 

Upplevelsen av omvårdnaden vid de förändrade inskrivningsrutinerna var individuell hos de 

intervjuade sjuksköterskorna. Den generella upplevelsen var att omvårdnaden förändrats och 

resultatet visar positiva såväl som negativa aspekter av detta relaterat till de förändrade 

inskrivningsrutinerna. Då vården står inför en stor utmaning med en växande och åldrande 

befolkning är detta inskrivningssystem en del av den anpassning sjukvården går igenom för 

att bli mer effektiv. Fler liknande studier kan möjliggöra att denna typ av inskrivningsrutiners 

positiva aspekter kan uppmärksammas och förstärkas samt att de negativa aspekter som 

framkommit kan diskuteras och åtgärdas. 
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Bilaga 1: Informationsbrev  
 

 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskans upplevelse av vården vid förändrade 
inskrivningsrutiner inför en operation  

 
Under hösten 2013 införde kirurgavdelningen på Enköpings lasarett nya rutiner kring 
inskrivning inför planerad operationer.  Förändringen blev att patienterna skrivs in på 
kirurgmottagningen istället för på avdelningen och kommer till avdelningen på 
operationsdagens morgon istället för kvällen innan. Patienten får därmed ett besök och en natt 
mindre på sjukhuset. 
 
Under våren 2014 kommer vi, två sjuksköterskestudenter från Uppsala universitet, att skriva 
vår C-uppsats med syftet att undersöka sjuksköterskans upplevelse av vården av patienten vid 
förändrade inskrivningsrutiner inför en operation. Studien görs enligt en förfrågan från 
Enköpings lasarett och kan komma att användas för att utvärdera det nya systemet. 
 
Insamlingen av material kommer att ske via intervjuer. Deltagandet är frivilligt och kan när 
som helst avbrytas. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Efter att 
transkriberingen avslutats kommer inspelningen att raderas. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt av författare och handledare och personuppgifter kommer ej att redovisas i den 
färdiga uppsatsen. 
 
Kontakta gärna oss vid frågor. 
 
Vänligen, Clara Palmgren Girell och Johanna Ringström 
 
Kontaktuppgifter: 
Clara 070-9721114 eller claragirell@gmail.com 
Johanna 076-0264460 eller johannaringstrom@gmail.com 
 
Handledare: Eva Hovstadius  
eva.hovstaius@pubcare.uu.se  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfakta 

Ålder? 

Kön?  

Antal år som verksam sjuksköterska? 

Antal år på aktuell arbetsplats? 

 

Intervjufråga 

Hur upplever du vården av patienten vid förändrade inskrivningsrutiner? 

 

Följdfrågor om 

• Tidsperspektiv 

• Oro 

• Följsamhet 

• Läkemedelshantering 

• Patientperspektiv 

 
 
	  
 


