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Sammanfattning    
 
Att upprätthålla patientens integritet är en utmaning för anestesisjuksköterskan i hens 
dagliga arbete. Orsakerna är den fysiska miljön på den postoperativa enheten, patient-
tätheten, den sederade patienten samt vikten av att säkerställa god och säker vård efter 
överlämnandet. Anestesisjuksköterskan kan aldrig förutse hur och i vilken grad patien-
ten uppfattar stimuli strax efter uppvaknandet och därför blir behovet att skydda integri-
teten särskilt viktigt. Forskningsläget är oklart då inga artiklar som gäller bevarandet av 
patientens integritet i samband med överlämning till den postoperativa enheten har kun-
nat identifieras. Överlämningen och överrapporteringen sker i ett vårdrum där obehö-
riga  och eventuellt deras närstående befinner sig. Anestesisjuksköterskans tystnadsplikt 
utmanas och patienten som överlämnas är inte helt vaken vilket begränsar patientens 
möjlighet att värja sig för utlämnande situationer. Studiens syfte var att undersöka vilka 
tillvägagångssätt som anestesisjuksköterskan använder för att skydda patientens integri-
tet i samband med överlämning till den postoperativa enheten. Kvalitativ observations-
studie som kombinerades med kortare intervjuer valdes som metod. Studien utfördes på 
två mindre operationsenheter i västra Sverige. Totalt genomfördes 26 observationer och 
12 intervjuer. Dataanalysen utfördes med tematisk analys enligt Braun och  Clarke 
(2006). Resultatet presenteras i tre huvudteman som utkristalliserades under analysen: 
Skapa trygghet och tillfredställelse, Skapa skyddande revir och Skapa lämpliga tillvä-
gagångssätt.  Det framkom att medvetenheten om komplexiteten i situationen hos anes-
tesisjuksköterskan var stor och att hen använde olika strategier för att skydda patientens 



integritet i samband med överlämningen. Forskning inom andra kontext bekräftar delar 
av studiens resultat. Den postoperativa miljön med ständiga avbrott,  närvaro av obehö-
riga samt patientens halvvakna tillstånd och hens utsatthet försatte anestesisjuksköters-
kan och patienten i situationer där integritetsskyddet brast. Anestesisjuksköterskan var 
till viss del medveten om risker som kunde utgöra en integritetskränkning. Hen använde 
tillvägagångssätt för att skapa skydd både genom fysiska medel samt genom att avstå 
eller begränsa verbal kommunikation. En ökad medvetenhet kräver tid för en aktiv dis-
kussion om patientens integritet och hur den skyddas. Det bör vara ett gemensamt an-
svar för all personal som på något sätt är delaktig i överlämningssituationen eller befin-
ner sig på den postoperativa enheten. 
 
 
 
Nyckelord: integritet, postoperativ vård, anestesisjuksköterska, miljö, patient överläm-
ning. 
Keywords: privacy, perioperative care, nurse anesthetist, environment, patient handoff. 
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INLEDNING 

Patientens integritet är ett begrepp som återfinns inom vårdvetenskaplig litteratur och 
artiklar. Det finns även beskrivet i kompetensbeskrivningar, lagar och etiska koder. 
Samtidigt är det betydelsefullt att beskriva vad patientens integritet innebär och betyder 
i ett perioperativt kontext. Efter fältstudiedagarna, i den perioperativa verksamheten, 
framkom att de flesta anestesisjuksköterskestudenterna inklusive författarna hade reage-
rat på patientens sårbarhet efter genomgången narkos. Det halvvakna tillståndet innebar 
en särskild utsatthet. Den postoperativa enhetens miljö förstärkte sårbarheten för utläm-
nande situationer. Det är lagstadgat att patientens integritet skall respekteras inom all 
vård och omsorg. Problemområdet var intressant att undersöka men krävde en avgräns-
ning som mynnade ut i patientens integritet i samband med överlämningen till den 
postoperativa enheten. Tidigare forskning inom det avgränsade området kunde inte 
identifieras. På grund av patientens tillstånd postoperativt valde författarna att studera 
anestesisjuksköterskan och hens tillvägagångssätt för att värna patientens integritet i 
samband med överlämningen till den postoperativa enheten. 
 

BAKGRUND 

Outforskat område med faktorer som försvårar 
Då patienten vaknat efter anestesin överlämnas hen till den postoperativa enheten. På 
enheten sker fortsatt övervakning och monitorering av patienten tills hen är stabil i sina 
vitalparametrar, smärtfri, ej känner illamående samt är tillräckligt vaken för att kunna 
flyttas till vårdavdelningen (Valeberg 2013, ss. 351, 356). Individer reagerar olika på 
anestesiläkemedel. Framförallt är det farmakokinetiken menar Naess och Strand (2013, 
s. 151) som påverkar eliminationen av läkemedel. Trots dagens avancerade teknik kan 
vi inte exakt beräkna vilka doser som krävs för att patienten ska somna och därmed inte 
heller när patienten vaknar. Det handlar om individuell terapi, utvärdering och följsam-
het (Enlund, Harlid, Wattwil & Öhman 2014, ss. 58, 59). Anestesisjuksköterskan kan 
aldrig förutse hur och i vilken grad patienten uppfattar stimuli strax efter uppvaknandet 
och därför blir behovet att skydda integriteten särskilt viktigt. 
 
Den fysiska miljön på den postoperativa enheten, patienttätheten, den sederade patien-
ten samt vikten av att säkerställa god och säker vård efter överlämnandet skulle kunna 
utgöra ett problem för att skydda integriteten. Miljö är ett centralt begrepp och i den 
postoperativa miljön är patienten medelpunkten. Runt patienten finns atmosfären, om-
givningen och omvärlden. Patientens atmosfär består av närstående och vårdpersonal. I 
deras omgivning finns den medicinska utrustningen samt medpatienterna. Omvärlden 
styr miljön genom “lagar, regler, normer, värderingar, förväntningar och kunskap” 
(Ylikangas 2012, s. 271) och har effekt på patientens uppfattning av trygghet eller 
otrygghet. Förhållandena mellan dessa komponenter har inverkan på hur patienten 
kommer att uppfatta miljön. Arbetsmiljön på den postoperativa enheten präglas av 
stress och distraktioner samtidigt som viktig information skall överlämnas till nästa 
vårdgivare. Den metod som oftast används är den muntliga rapporten som sker vid 
sängen, med syfte att kort överrapportera patientens identitet, anamnes och status (Va-
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leberg 2013, s. 351). Avbrott sker enligt Randmaa, Mårtensson, Swenne och Engström 
(2015, s. 108) i 77 % av alla överrapporteringar på postoperativa enheter.  
 
Forskningsläget är oklart då inga studier om hur patienten uppfattar överlämningen efter 
uppvaknandet har identifierats. Sökningarna har resulterat i ämnet upprätthållande av 
integritet och tystnadsplikt samt bevarande av patientens värdighet på akutmottagning 
(AKM). 
 
Miljön på AKM och på den postoperativa enheten påminner om varandra när det gäller 
patienttäthet, högt patientflöde och informationsutbyte mellan personal. Baillie (2009 s. 
35) beskriver i sin forskning att den fysiska miljön har betydelse men att varje individ 
som arbetar inom vården aktivt måste försvara patientens värdighet i varje möte. Calleja 
och Forrest (2011 s. 253) menar att den rådande kulturen samt medvetenheten hos vård-
personalen är faktorer som verkar gynnsamt på bibehållen integritet och tystnadsplikt 
men att den fysiska miljön exempelvis avsaknad av solida väggar och patienttäthet har 
en negativ inverkan. Clarke och Persaud (2011, s. 15) uppmärksammar i sin forskning 
att genom att medvetandegöra överrapporteringsprocessen bidrar man till en ökad för-
ståelse för det komplexa i problematiken och då finns möjlighet till förbättringar. Insik-
ten om problem kan även leda till krav på åtgärder från verksamhetens sida för att 
minska risken för skador (Wiklund 2003, s. 104). 
 

Integritet - ett revir som bestäms av individen själv 
En allmän beskrivning av integritet innebär att bli respekterad utifrån sina personliga 
önskemål, samt att personlig integritet kan kränkas både fysiskt och psykiskt (Nat-
ionalencyklopedin (NE) 2016b). Lindwall och von Post (2008b, s. 28) skriver att: 
“Tystnadsplikten är en etisk princip där anestesisjuksköterskan respekterar patientens 
integritet”. I Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor (2012, s. 8) återkommer 
begreppet “vår kompetens innefattar att visa omsorg och respekt för patientens integritet 
och värdighet”. 
 
Vårdsituationer begränsar patientens förmåga att själv skydda sin personliga integri-
tet. Det är därför viktigt att vårdpersonal uppmärksammar tecken på övertramp som kan 
leda till en integritetskränkning. Handlingar som utförs dagligen på rutin, kan för pati-
enten upplevas som kränkande (Andersson 2012, s. 382). Eriksson (1994, s. 91) beskri-
ver att ett vårdlidande kan uppstå till följd av en maktutövning mellan sjuksköterskan 
och patienten. En integritetskränkning kan i värsta fall innebära att patienten undviker 
att söka vård efter en negativ upplevelse (Andersson 2012, s. 382; Sandén 2012, s.16). 
Flera av de intervjuade i Anderssons (2012, s. 384) forskning uppgav att sjukdomen i 
sig skapade en sårbarhet som förstärktes av beroendet till vårdpersonalen samt den fy-
siska miljön. “Att leda - förvalta” innebär enligt Lindwall och von Post (2005, s. 15) att 
anestesisjuksköterskan skall använda sitt inflytande och rätten att bestämma då patien-
ten är i en situation som hen ej kan kontrollera. Anestesisjuksköterskan i den periopera-
tiva kontexten hamnar ständigt i komplexa situationer där hen har ett ansvar över pati-
enten och samtidigt har en maktposition som inte får missbrukas. 
  
Hansson (2006, s. 29) definierar integritet som “ett emotionellt revir” som är subjektiv 
för varje individ. Detta bekräftas även av Andersson (2012, s. 377) som menar att det är 
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först när människan börjar fundera över sin integritet som hen kan känna om något 
överskrids. Integriteten kan ses som en balans mellan avskildhet och strävan efter delak-
tighet. Det är endast individen själv som kan avgöra vilken omfattning hen vill ha av 
avskildhet och delaktighet. Anestesisjuksköterskan måste varsamt läsa av varje patients 
emotionella revir. Då en av våra utgångspunkter är den sederade patienten med begrän-
sad förmåga att skydda sin integritet måste anestesisjuksköterskan beakta följande: pati-
entens förmåga att uppleva ett intrång i hens emotionella revir samt förmåga eller oför-
måga att försvara detta revir. Eriksson (1994, s. 39) beskriver att lidandet ofta orsakas 
människor emellan och att det har sin grund i de mänskliga relationerna. Ferrel och 
Coyle (2008 s. 10) definierar lidande som bland annat “förlust av kontroll” samt “oför-
måga till anpassning”. Då helheten går förlorad kan lidande uppstå om patienten inte 
kan leva upp till de egna eller omgivningens förväntningar (Wiklund 2003, s. 101). 
 
På 1970-talet fick sjukvården kritik för att vården gavs rutinmässigt utan att respektera 
patientens integritet och värdighet. Denna kritik ledde till lagförändringar (Andersson 
2012, s. 378) och gav upphov till exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
som sedan har förtydligas ytterligare genom Patientlagen (2014:821).  Patientens behov 
av trygghet, självbestämmande och integritet skall respekteras. Idag kännetecknas vår-
den av en “industriell logik” då flödena ser likadana ut oberoende av vilka behov som 
patienten har (Effektiv vård-utredningen 2016, ss. 21-22). Patienten är i huvudsak nöjd 
med hur hen bemöts inom vården och anser att hen ägnas ett respektfullt bemötande. 
Det framkommer dock att patienten är missnöjd med tiden som ägnas åt hen i vårdmötet 
samt otillräcklig information. Samtidigt uppger sjukvårdspersonal att mycket tid ägnas 
åt administrativt arbete och mindre tid finns för patienterna (ibid. ss. 122; 121). Sverige 
placerades högst vid en internationell jämförelse 2015 när det gäller medicinska resultat 
enligt utredningen (ibid. s. 95). Sverige rankas dock lägre vid kvalitetsjämförelser som 
har patientens perspektiv som utgångspunkt. Enligt utredningen (ibid. s. 96) har Health 
Consumer Powerhouse gjort en rankning som baseras på olika patientupplevelser samt 
andra kvalitetsmått. Där hamnade Sverige på tolfte plats 2014. Ur utredningen (ibid. ss. 
18-19) framkommer att sjukvården behöver effektiviseras vilket skall åstadkommas 
genom att göra patienten delaktig i vården - patientcentrerad vård. En studie av Olsson, 
Hansson, Ekman och Karlsson (2009, s. 1632) som jämförde patientcentrerad vård med 
traditionell vård av patienter visade att interventionsgruppen hade en förkortad vårdtid 
och därmed blev mer effektiv. 

 
Tystnadsplikt - en juridisk term 
Tystnadsplikten regleras av flera lagar bland annat Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400), Patientsäkerhetslag (2010:659) och Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). 
Lagarna gäller både för att muntligen röja uppgifter eller att allmänna handlingar läm-
nas ut (NE 2016a). 
 
Ovan nämnda lagar kan sammanfattas med att hälso- och sjukvårdspersonal inom den 
enskilda hälso- och sjukvården ej får yppa något om hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden hos patienten men även att annan sekretess skall hållas. Den som bryter 
mot tystnadsplikten kan komma att dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller 
fängelse enligt Brottsbalken (1962:700). Uppgifter får enbart röjas om det är tydligt att 
patienten eller hens närstående ej tar skada. Tystnadsplikten gäller även mot patienten 
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själv om det är av stor vikt att patienten ej får ta del av information gällande sjukvården 
som angår hen (Patientsäkerhetslag 2010:659; Patientlag 2014:821). International 
Council of Nurses (ICN) (2012, s. 8) skriver att sjuksköterskan skall använda sig av 
metoder vid dokumentation och informationshantering som säkerställer att sekretessen 
bibehålls. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att se till att patienten förstår och 
kan ta emot information som gäller hen på ett korrekt sätt (Patientlag 2014:821). Om 
sjukvårdspersonal bryter mot lagarna, medvetet eller omedvetet, kan vara svårt att av-
göra eftersom patienten som brottet drabbar befinner sig i ett halvvaket tillstånd och 
eventuellt inte har samma möjlighet att uppfatta kränkningen. 
 

Kontinuerligt ansvar 
Människan skall ansvara för sina egna handlingar, både de goda och de onda (Sjögren 
2012, s. 351). Vidare menar Sjögren (2012, s. 353) att vårdaren “ger upp sina egna ak-
tuella behov eller intressen och enbart låter sig ledas av en villkorslös känsla av ansvar 
för den andre”. Enligt ICN (2012 s. 5) har sjuksköterskan ansvar för att utöva sitt yrke 
samt att bevara sin kompetens. Lindwall och von Post (2008b, ss. 23, 4) menar att anes-
tesisjuksköterskans kompetens även innefattar förmåga till reflektion, eftertanke samt 
självkritik och att ansvaret främst gäller för människor i behov av vård. 
 
Om anestesisjuksköterskan själv, eller någon annan, utför en handling mot patienten 
som strider mot de egna normerna och värderingarna kan en inre konflikt uppstå (Lind-
wall & von Post 2008b, s. 115). I engelskspråkig litteratur benämns detta ofta som “mo-
ral distress”. En stor amerikansk studie (Radzvin, 2011, ss. 42-44) visade att anestesi-
sjuksköterskor upplever “moral distress” i relativt hög grad i sitt yrkesliv. Deltagarna 
upplevde att de frångick sina etiska värderingar och att de upplevde en brist på stöd från 
arbetsgivarens sida då de blev involverade i etiskt vanskliga situationer. Sundqvist och 
Carlsson (2013, s. 284) visar i sin forskning att anestesisjuksköterskan ser sig som pati-
entens vikarierande autonom under den perioperativa vårdprocessen. 
 

Den perioperativa kontexten 
Enligt Lindwall och von Post (2005, s. 1). innefattar perioperativ vård den pre-, per- och 
postoperativa dialogen mellan patienten och anestesisjuksköterskan. Det inkluderar 
även det praktiska handhavandet i form av teknik och behandlingar samt ledning och 
organisation inom verksamheten. Vidare menar författarna (Lindwall & von Post 
2008b, s. 60) att den perioperativa vårdkulturen delas mellan den materiella kulturen 
och den andliga kulturen. Den materiella kulturen har fått övertaget då dess ethos är 
produktivitet. Den andliga kulturen, med värdighet som ethos, har fått stå tillbaka. Den 
perioperativa kontextens tradition är produktivitet, men på individnivå innehåller den 
även bevarande av patientens integritet beroende på förutsättningarna som ges av orga-
nisationen i form av normer och värderingar som accepteras av personalen som grupp. 
ICN (2012, s. 5) tydliggör att sjuksköterskan i sitt yrkesutövande skall medverka till en 
vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog. Vårdkulturen och 
vårdarens individuella ansvar tycks ha betydelse för hur vårdpersonal tänker kring och 
arbetar för att bevara patientens integritet och upprätthållandet av tystnadsplikten. För 
att förstå problemen i sammanhanget måste verkligheten, alltså empirin, studeras och 
analyseras och då först kan en förändring inom den perioperativa kontexten ske. 
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PROBLEMFORMULERING 

Anestesisjuksköterskan har ett betydelsefullt ansvar att säkerställa patientens integritet i 
samband med perioperativ vård. När det kirurgiska ingreppet är avslutat och patienten 
vaknat och spontanandas sker en överlämning av patienten till postoperativ vård, en 
vårdform som sker vid en postoperativ enhet. 
 
I samband med överlämningen lämnar anestesisjuksköterskan en muntlig rapport till 
sjuksköterskan på den postoperativa enheten. Ett problem är dock att den muntliga rap-
porten och överlämningen sker i ett vårdrum där det finns medpatienter och deras när-
stående samt personer som inte är involverade i patientens vård.  Ett annat problem är 
att patienten som överlämnas inte är helt vaken, vilket begränsar patientens möjlighet att 
värja sig för utlämnande situationer.  
 
Det är angeläget att undersöka anestesisjuksköterskans överlämning på en postoperativ 
enhet och hur patientens integritet skyddas. Ambitionen är att denna studie ska bidra 
med kunskap som möjliggör en förbättring av överlämningsrutiner vilket i sin tur kan 
förebygga integritetskränkning. 
 

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka anestesisjuksköterskans tillvägagångsätt för att värna om 
patientens integritet i samband med överlämning till sjuksköterskan på postoperativ 
enhet. 
 

METOD 

För att svara på syftet valdes en kvalitativ induktiv design med deltagande observation 
och korta intervjuer. Kvalitativ design med observationer anses lämplig för att studera 
människor och deras omvärld med så lite struktur och inblandning som möjligt (Polit & 
Beck 2012, s. 544, 730). 
 

Observationsstudie 
En observationsstudie med tillhörande intervjuer kan ge en ökad förståelse för männi-
skors beteenden och erfarenheter i deras naturliga miljö (Polit & Beck 2012, s. 544). 
Carlson (2012, ss. 224-225) beskriver att en deltagande observation är när de observe-
rade personerna vet om att forskaren är där för att observera, men att de inte har full 
insikt i syftet med observationen. Kontexten kan betraktas från insidan och en företeelse 
kan förstås i sitt naturliga sammanhang. Deltagande observationer kan även ge inform-
ation om hur en grupp utför ett visst arbete (Dahlberg 1997, ss. 90-91). Genom obser-
vationer kan kunskap erhållas om hur anestesisjuksköterskan i detta fall samspelar med 
omgivningen samt förhåller sig till miljön. Detta är något som är svårt att få information 
om vid exempelvis intervjuer (O’Leary 2005 se Bloomer, Cross, Endacott, O'Connor & 
Moss 2012, s. 26). 
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Polit och Beck (2012, s. 189) menar att människors beteende kan påverkas av miljön 
och att observation är en lämplig metod för att undersöka icke verbal kommunikation 
såsom gester, ansiktsuttryck samt tonläge. Det är även en lämplig metod för att under-
söka den verbala kommunikationen, såsom en dialog sjuksköterskor emellan. Genom 
observation möjliggörs en beskrivning av ett fenomen så korrekt som möjligt, varpå 
slutsatser kan dras (Priebe & Landström 2012, s. 37). Det är dock mycket svårt att ob-
jektivt beskriva observationer med ord (Arvastson & Ehn 2009, s. 113). Risken för 
forskarens subjektiva tolkning är med andra ord stor och för att verifiera en rättvis tolk-
ning menar Dahlberg (1997, s. 99) att observationer kan kombineras med en intervju för 
att inte missa någon information eller för att förstå företeelser i sin helhet. 
 

Urval 
Kravet för deltagandet i studien var att deltagarna utöver att ha en sjuksköterskeexamen 
också skulle ha en specialistexamen inom anestesisjukvård. För övrigt tillämpades ett 
bekvämlighetsurval där samtliga anestesisjuksköterskor på enheterna erbjöds att delta 
(Polit & Beck 2012, s. 516). Inklusionskriteriet för överlämningarna var att patienterna 
var vuxna individer och ej hade någon närstående med sig. På enheterna fanns möjlighet 
till att placera patienter på enkelrum. Dessa överlämningar exkluderades från studien. 
 
På den ena operationsavdelningen fanns tre operationssalar. Den postoperativa enheten 
hade tio platser, varav en var ett enkelrum. Den bemannades med två sjuksköterskor och 
en till två undersköterskor. Sjuksköterskorna gjorde även de preoperativa förberedelser-
na av patienten. De hade därför god förkunskap om patienten då hen kom tillbaka till 
den postoperativa enheten för eftervård. Transporten mellan operationsavdelningen och 
den postoperativa enheten var kort, enheterna låg vägg i vägg. På den andra operations-
avdelningen fanns fem operationssalar och på den postoperativa enheten fanns det totalt 
sju platser, varav två var enkelrum. Den postoperativa enheten bemannades av två anes-
tesisjuksköterskor och en undersköterska på dagtid. På avdelningen roterade personalen 
mellan postoperativa enheten och operation och därför hade de god kunskap om vardera 
område. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes parallellt på de två postoperativa enheterna i västra Sverige 
under sex dagar. Författarna utförde observationerna samt intervjuerna var för sig. På 
den ena enheten inväntade observatören observationstillfällena utanför en expedition. 
När patienten och anestesisjuksköterskan gick från operationssalen till postoperativa 
enheten följde observatören med och observationen startade. På den andra enheten in-
väntade observatören observationstillfällena i en korridor utanför operationssalarna. När 
anestesisjuksköterskan kom ut med patienten från operationssalen följde observatören 
med till den postoperativa enheten. Under överrapporteringen befann sig observatörerna 
någon meter ifrån patientens säng och placeringen varierade beroende på vad situation-
en tillät. Exempel på hur den postoperativa enheten såg ut framgår av bild 1. 
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Bild 1. Exempel på en postoperativ enhet. 
 
Totalt genomfördes 26 observationer och 12 kortare intervjuer under sex dagar med 11 
anestesisjuksköterskor. Vid en intervju ställdes kompletterande frågor. Observationerna 
varade mellan två till 15 minuter och uppgick totalt till tre timmar och åtta minuter. Fäl-
tanteckningarna skrevs ner i nära anslutning till observationerna i väntan på nästa ob-
servationstillfälle. Anteckningarna innehöll korta meningar och stödord som beskrev 
överlämningen. Exempelvis ”pekar i journal”, ”låg röst” eller ”en annan vaken medpati-
ent- bakom skärmvägg”. De kompletterades och renskrevs samma dag de utförts. Inter-
vjuernas längd varierade mellan en minut och tjugo sekunder till nio minuter och 30 
sekunder och uppgick totalt till 56,5 minuter. Vid några tillfällen skedde intervjuerna i 
direkt anslutning till observationerna men de kunde även ske efter flertalet observation-
er av samma anestesisjuksköterska då verksamheten tillät och hen hade tid till att bli 
intervjuad.  Intervjuerna gjordes i förberedelserum, läkemedelsrum, korridor samt på 
expeditioner. Den första frågan som ställdes till anestesisjuksköterskan löd: "Hur tänker 
du kring att skydda patienten i samband med överlämningen till den postoperativa en-
heten?". Därefter ställdes följdfrågor utifrån det som observerats, exempelvis: ”Jag såg 
att du pekade i journalen, vill du berätta lite mer om varför du gjorde så?”. Alla inter-
vjuerna spelades in digitalt och transkriberades ordagrant. För att styrka trovärdigheten i 
resultatet användes utdrag från fältanteckningarna, vilket benämns som O (observation) 
och I (intervju) för citat från intervjuerna (Braun & Clarke 2006, s. 93; Polit & Beck 
2012, s. 690). 
 

Dataanalys 
Datan analyserades med tematisk analys  (Braun & Clarke, 2006). Analysmetoden val-
des för att den anses vara lämplig för forskare med begränsad erfarenhet av kvalitativ 
analys (Braun & Clarke 2006, s. 97). Den tematiska analysen gjordes i sex steg (Braun 
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& Clarke 2006, ss. 87-93). Först lästes fältanteckningarna samt den transkriberade tex-
ten för  att göra sig bekant med textinnehållet och för  att lyfta initiala idéer till teman. 
Därefter kodades textinnehållet från både observationernas fältanteckningar och de tran-
skriberade intervjuerna. Koderna var specifika och inriktade på detaljer till skillnad mot 
de preliminära teman som användes. Det tredje steget innebar  en djupare analys där 
koderna grupperades  under initiala teman. Analysprocessen fortsatte med  en omvärde-
ring av vilka koder som föll under vilka initiala teman, vilket ledde fram till att en tema-
tisk karta formades, figur 1. Det femte steget innebar att temabenämningarna började 
framträda med en mer abstrakt och övergripande betydelse samt innehållet i respektive 
tema förtydligades. Slutligen jämfördes temana med  rådatan där händelsebeskrivningar 
och citat plockades ut för att tydliggöra deras innehåll för att sedan relatera genomförd 
analys till studiens syfte.  
 

 
Figur 1. Steg fyra i den tematiska analysen. 
 

Förförståelse 
Det är av stor vikt att vara medveten om sin förförståelse. Innan en studie påbörjas är 
forskarna medvetna om en stor del av området som skall studeras. “Vi förstår något 
före vi förstår något om studieobjektet” (Priebe & Landström 2012, s. 45). Som aneste-
sisjuksköterskestuderande har vi en fördel i att inte ha vistats inom denna typ av verk-
samhet tidigare och därför kan våra sinnen vara mer öppna i samband med observation-
erna. Dahlberg (1997, s. 92) skriver att forskaren skall fundera över sin förförståelse, 
kartlägga och behärska den som en del i förberedelsen inför observationen. Pilhammar 
(2007, s. 47) menar att forskarens förförståelse påverkar innehållet i det som registreras 
vid observationen. Det som registreras blir till data och det är den som sedan tolkas till 
ett resultat. Förförståelsen följer hela forskningsprocessens alla steg. Arvastson och Ehn 
(2009, s. 20) beskriver att det som registreras blir påverkat av minnen, känslor och tidi-
gare upplevelser. Det som iakttas är därför subjektivt. 
 
Författarnas förförståelse var att den fysiska miljön i vårdrummet på den postoperativa 
enheten försvårar för anestesisjuksköterskan och övrig personal att skydda patienten och 
dess integritet. Författarna hade även en tro om att patienterna mår dåligt av detta, något 
som dock inte kommer att framgå i denna studie. För att tygla förförståelsen försökte 
författarna gå in i observationerna med öppet sinne och så objektivt som möjligt se, 
lyssna och först efteråt reflektera. 
 

Etiska överväganden 
Verksamhetscheferna på enheterna kontaktades och gav sitt godkännande, bilaga 1. 
Anestesisjuksköterskorna fick ett informationsbrev, bilaga 2. Samtliga anestesisjukskö-
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terskor som deltog i studien gav informerat samtycke till att medverka. Även sjukskö-
terskorna på den postoperativa enheten fick muntlig och skriftlig information om stu-
dien. Konfidentialiteten bevarades genom att insamlad data kodades samt förvarades 
utom räckhåll för obehöriga under hela studiens förlopp och därefter förstördes materi-
alet. 
 
På  den ena enheten fick patienten i samband med det preoperativa samtalet information 
om att studien pågick. En del patienter fick muntlig information om studien av observa-
tören. Vid dessa tillfällen fanns möjlighet att avböja medverkan. På den andra enheten 
ansåg verksamheten att patienterna inte behövde information på grund av att det kunde 
orsaka oro. Detta beslut godkändes även av handledaren. 
 
Då den här studien går under studentarbete på avancerad nivå, behövdes ingen ansökan 
om etikprövning (Lag om etikprövning av forskning som avser människor 2003:460). 
För att styrka vår etiska ståndpunkt  förbereddes fältarbetet genom att studera Veten-
skapsrådets (2016) riktlinjer för etik i samband med forskning. För att ett samtycke ska 
gälla måste forskningspersonen i förväg ha fått information om forskningen. I jämfö-
relse med intervju som datainsamlingsmetod där informanten har möjlighet att reflek-
tera och ställa frågor om studien under ett avskilt samtal, saknas denna möjlighet vid 
observationer. Dahlberg (1997, s. 96) menar att styrkan med observationsstudier är när-
heten till fenomenet men att den närheten även ställer höga krav på forskarens vaksam-
het för obehag hos deltagaren. Det kan till exempel vara svårt för deltagaren att rakt ut 
säga till forskaren att hen inte önskar att delta. Information till deltagaren och att i lugn 
och ro kunna ta ställning är viktigt ur etiskt perspektiv. Det kan även finnas ett visst 
grupptryck på en mindre enhet, där de som gärna deltar försvårar för de som kanske 
känner sig osäkra. 
 
Reflektion över vår “dolda agenda” samt över att i detalj inte informerat våra deltagare 
om att vi faktiskt observerat både positiva och negativa tillvägagångssätt har gjorts. Vad 
ger oss då rätten att observera dessa anestesisjuksköterskor och deras tillvägagångssätt? 
Motiveringen är att området är outforskat samt vårt löfte att delge vårt resultat till verk-
samheterna. Det kan eventuellt bidra till en medvetenhet om vilka situationer som är 
mer riskbenägna för integritetskränkning och att lyfta anestesisjuksköterskornas kompe-
tens i att värna om patientens integritet i samband med överlämningen till den postope-
rativa enheten. Observation som datainsamlingsmetod används ofta av etnografer (Polit 
& Beck 2012, s. 544). Hammersley och Atkinson (2007, ss. 210-211) ger en förklaring 
till varför forskning “ute på fältet” många gånger undanhåller information från deltagar-
na. Ett skäl är att tillgången till verksamheten som vill studeras kan skrämmas eller 
känna sig hotad av syftet. En andra anledning kan vara att forskaren inte i detalj vet vad 
hen söker i sin datainsamling. Det tredje skälet är att detaljerad information kan påverka 
beteendet hos deltagaren och att resultatet inte blir tillförlitligt. Författarna ger inga svar 
på om detta är etiskt korrekt eller inkorrekt utifrån ovan nämnda skäl. De uppmärk-
sammar dock läsaren på att det inom forskning alltid finns en risk att skada deltagaren 
eller de människor som finns runt om denna samt att det som forskaren faktiskt kan för-
söka undvika är att vara fördömande. Den som observeras kommer att uppleva stress i 
någon grad och detta är mest vanligt hos deltagare som observeras i sitt arbete. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman med tillhörande subteman som utkristalli-
serades under den tematiska analysen. En övergripande presentation i förhållande till 
problemområdet visas i  figur 2.  
 

 
 
Figur 2 Översikt av resultatets olika teman  
 

Skapa trygghet och tillfredsställelse 
En överlämning startar då patienten transporteras ut från operationssalen för att trans-
porteras till  den postoperativa enheten. För att skapa trygghet och tillfredställelse hos 
patienten är anestesisjuksköterskan  tydlig med sin närvaro och anpassar sig följsamt till 
graden av vakenhet hos patienten. Att informera patienten under överlämningens samt-
liga faser är viktigt  även om det finns tillfällen då undantag görs för att skydda patien-
ten från oro. 
 

Upplysning 

Före avfärd från operationssalen berättar anestesisjuksköterskan att hen bedömer före-
komst av smärta och illamående hos patienten. Därtill beskrivs betydelsen av sängkom-
fort. 
 

”... frågar patienten precis vid uppvaket hur de mår ... ser till att de ligger bra 
i sängen och att man inte har blöta lakan … att man lämnar över, det är rent 
och snyggt och i så bra skick som det går” (I 10) 

 
Anestesisjuksköterskan talar med patienten på väg till samt vid ankomst till den posto-
perativa enheten. Information ges om var patienten är på väg, var de befinner sig och 
vad som ska ske samt svarar även på eventuella frågor. 
 

”Anestesisjuksköterskan går med patienten från operationssalen till den 
postoperativa enheten. Pratar lite med patienten längs vägen. Patienten är 
vaken men är väldigt trött. Är lite orolig och undrar vart hen ska. Anestesi-
sjuksköterskan berättar att hen ska till postoperativa enheten och “vakna till” 
där” (O 3) 
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Anpassning 
Anestesisjuksköterskan ger mer information till patienten som är alert och adekvat un-
der transporten samt vid ankomst till den postoperativa enheten då den muntliga rappor-
ten startar. Upplysningarna som patienten får, som exempel att operationen är avslutad 
och var hen är på väg, är kortfattad och förenklad. Informationen upprepas även vid 
behov om patienten missförstår eller ställer samma fråga igen. 
 

”Patienten pratar och frågar mycket, undrar bland annat över hur operation-
en har gått och vad operatören hittat. Patienten får upprepad information om 
att hen kommer att få information av operatören då hen är mer vaken” (O 9) 
 

Anestesisjuksköterskan uppger att de patienter som snabbt hämtar sig efter narkosen får 
mer information ifall obehöriga  ej finns i närheten. Omfattningen av informationen 
varierar beroende på hur lång interaktionen mellan patienten och anestesisjuksköterskan 
är exempelvis i samband med förberedelserna inför operation. 
 
Patienten bjuds in till deltagande i den muntliga rapporten. Anestesisjuksköterskan talar 
då direkt till patienten istället för att vända sig till mottagande sjuksköterska  på den 
postoperativa enheten. Det kan även visa sig genom att anestesisjuksköterskan inväntar 
patientens bekräftelse på ett påstående om till exempel vilket ingrepp hen hade gjort. 
Anestesisjuksköterskan menar att informationen alltid ges i riktning mot patienten. De 
har rätt att höra uppgifter som rör dem. Det beskrivs även att  patienten ges möjlighet att 
delta i den muntliga rapporten trots deras halvvakna tillstånd. 
 

”... även om patienten kanske är lite eh sederad fortfarande eller alltså i 
väckningsstadiet. Att man ändå talar inte över patienten utan så att patienten 
kanske lite till och med är med i samtalet beroende på hur situationen är” (I 
11) 
 

Anestesisjuksköterskan beskriver att innehållet i den muntliga rapporten filtreras med 
syfte att skydda patienten från oro. Det framkommer att anestesisjuksköterskan  har 
erfarenhet av att patienten inte kan ta till sig alla former av information i nära anslutning 
till anestesin, men anser att det ska delges patienten senare. Frågor angående operation-
en hänvisas  till operatören som senare ger mer besked. 
 

”När man pratar fackspråket så kan ju det vara väldigt skrämmande, det är ju 
inte så att patienten inte får veta det men, kanske inte då och på det viset ... 
då använder jag liksom det här pekandet bara eller så tar jag det vid sidan 
om. Men det jag rapporterar det ... får patienten gärna höra” (I 9) 
 

Betydelsen av avsked 

Rutiner att informera patienten om olika skeenden av överlämningen framkommer tyd-
ligt. Överlämningen avslutas med att anestesisjuksköterskan tar farväl av patienten. Av-
skedet består av att verbalt säga “hejdå”. Det verbala tillvägagångssättet kan kombine-
ras med en fysisk handling, till exempel beröring. Anestesisjuksköterskan berättar att 
det känns bra att informera patienten om att vården tas över av en annan sjuksköterska. 
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Det uttrycks  även att avskedet är en del i bevarandet av integriteten. Att säga farväl är 
ett avslut på relationen med en medmänniska. 
 

“När man lämnar dem så kan man ju inte bara gå därifrån, det gör du ju ald-
rig annars med människor så varför ska du göra det på jobbet?” (I 7) 
 

Skapa skyddande revir 
Det framkommer att miljön runt patienten innebär flera risker för integritetskränkning. 
Den postoperativa enhetens utformning, andra patienters närvaro och det halvvakna 
tillståndet som patienten befinner sig i utgör de största riskerna. Det framkommer dock 
att anestesisjuksköterskan har en hög medvetenhet om detta och använder varierande 
tillvägagångssätt för att undvika integritetskränkning. 
 

Medvetenhet om obehörigas närvaro 

Anestesisjuksköterskan betraktar den postoperativa enheten som en öppen plats med 
flera patienter närvarande. Hen är väl medveten om att obehöriga kan höra den muntliga 
rapporten och att detta kan utgöra en integritetskränkning. Anestesisjuksköterskan me-
nar att den patienten som rapporteras över ofta är den som är tröttast och de patienterna 
som är mer vakna gärna lyssnar. Anestesisjuksköterskan berättar  att det är viktigt att 
tänka på patientens integritet oavsett hur många andra patienter som befinner sig på den 
post-operativa enheten. 
 

”Fyra andra patienter befinner sig på salen, någon är vaken och någon verkar 
sova. Närmsta medpatienten ligger ca två meter från patienten. Vikvägg 
mellan” (O 6) 
 

Skyla kroppen 
Överlämning  sker som regel utan att patientens hud exponeras. Tillfällen finns då pati-
entens täcke åker av vilket medför att hud och underkläder blottas. Det kan dröja innan 
täcket rättas och personalen upptäcker det. Patienten förvarnas inte heller om att intima 
delar ska inspekteras. En situation där det finns risk för integritetskränkning är exem-
pelvis när  patienten ska förflyttas med lyft. 
 

”Patienten flyttas över från operationsbord till säng strax innanför dörrarna 
till den postoperativa enheten. Precis vid expeditionen som för tillfället är 
tom på personal. Överflyttningen sker med lyft och fyra personer är inblan-
dade. Patientens hud blottas delvis, KAD-påse flyttas runt i sängen, huden 
inspekteras och diskuteras, det påtalas att lätt rodnad finns på vissa hudpar-
tier” (O 15) 
 

På frågan hur patientens integritet skyddas i samband med överlämning anger anestesi-
sjuksköterskan att det är viktigt att patienten är väl skyld. Att skyla patienten samman-
liknas med att bli isolerad. Anestesisjuksköterskan uppmärksammar att det är särskilt 
viktigt om patienten är motoriskt orolig, då täcken eller filtar kan glida av och exponera 
patientens hud. 
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”... att man ser till att de är väl ombäddade och en del kan ju vara lite oroliga 
eller ligger och vänder och vrider på. Man får se till att de liksom inte expo-
nerar sig för, en del drar ju täcket så att de ligger med rumpan bar så, det gil-
lar jag inte, utan de måste vara eh täckta”  (I 9) 
 

Begränsa intrång 

Då patienten placeras på sin plats används vikväggar mellan sängarna för att skärma av. 
Det är en väl implementerad rutin och görs av all personal oavsett enhetstillhörighet. Att 
det är ett medvetet val bekräftas av  anestesisjuksköterskan. Den postoperativa persona-
len ger en platshänvisning till anestesisjuksköterskan. Det finns dock tillfällen då anes-
tesisjuksköterskan får välja plats. Patienten placeras i närheten av varandra om inte den 
ena delen är full. 
 

“Välj fritt säger den postoperativa sjuksköterskan, anestesisjuksköterskan 
väljer då att lägga patienten i samma flygel som det finns två patienter på 
men mittemot dessa” (O 10) 
 

Platsanvisning finns även uppskrivet på en whiteboardtavla utifrån diagnosgrupp exem-
pelvis ortopedi, gynekologi eller kirurgi. Anestesisjuksköterskan uttrycker att den 
postoperativa enhetens personal har rätt att bestämma eftersom det är deras arbetsmiljö 
det handlar om, samt att de har kunskap om vad som är bäst för patientsäkerheten. 
 

”För vi kommer gå in där eh, max fem minuter, max fem minuter. ... sen är 
det deras arbetsmiljö och det är de som ska eftervårda patienten och då ... 
köper jag till fullo vart de vill ha sina patienter så att vården blir bra för pati-
enten och deras skull och då har de säkert tänkt till att vi kör här för att det är 
en tanke bakom” (I 11) 
 

Skapa lämpliga tillvägagångssätt 
Under analysen framkommer både konkreta tillvägagångssätt samt hur anestesisjukskö-
terskan begränsar och  vidareförmedlar patientens uppgifter. Tillvägagångssätten inne-
fattar användandet av röstlägen, närhet till den postoperativa sjuksköterskan,  men även 
att komprimera innehållet eller undvika verbal kommunikation genom att peka i journa-
len. 
 

Röstens variation 

Röstläget varierar under överlämning. På morgonen kan patienten vara ensam på den 
postoperativa enheten och under förmiddagen fylls enheten på med fler patienter. Anes-
tesisjuksköterskan använder både normala röstlägen och svagare röstlägen då obehöriga 
finns närvarande. Vid starten av den muntliga rapporten, kan röstläget vara lågt och 
stegrar sedan under det korta tidsförloppet. Rösten begränsas inte alltid heller då aneste-
sisjuksköterskan delger, för patienten, skrämmande information. Anestesisjuksköters-
kan bekräftar skiftningar i röstläget som ett aktivt val med syfte att skydda sekretess och 
känsliga uppgifter från obehöriga. Rapporten är ämnad till den postoperativa personalen 
samt i vissa fall även till patienten själv. Detta försöker anestesisjuksköterskan efterleva 
utifrån de givna omständigheterna. 
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“... sekretessbelagda uppgifter som jag lämnar och rapporterar över … och 
då tycker jag att man ska ha en dämpad röst för att … andra patienter inte 
ska få höra.” (I 4) 
 

Att sänka rösten kan även användas då anestesisjuksköterskan önskar upplysning om 
föregående patient. Anestesisjuksköterskan menar även att sänkt röst medför att den 
postoperativa sjuksköterskan inte går ifrån utan stannar kvar för att lyssna. 
 

”Anestesisjuksköterskan frågar den postoperativa sjuksköterskan om hur det 
gått med den förra patienten hon lämnade på den postoperativa enheten… . 
Hen får som svar att ... De talar om detta med något lägre röster vid patien-
tens fotända” (O 16) 
 

Informera med förbehåll 
Närheten mellan anestesisjuksköterskan och den postoperativa sjuksköterskan ger även 
möjlighet att använda anestesijournalen för att delge information vid överlämningen. 
Anestesisjuksköterskan uttrycker att det är ett sätt att skydda patientens sekretess, käns-
liga uppgifter samt ett förtydligande för att undvika missförstånd. Anestesisjuksköters-
kan pekar i anestesijournalen för att upplysa mottagaren om känsliga uppgifter som ex-
empel psykiska problem. Pekande används också för att undvika oro hos patienten. 
 

”När man pratar fackspråket så kan ju det vara väldigt skrämmande. Det är 
ju inte så att patienten inte får veta det men, kanske inte då och på det viset 
… då använder jag liksom det här pekandet bara” (I 9) 
 

Att komprimera innehållet i den muntliga rapporten är ytterligare ett tillvägagångssätt. 
Begränsningen av den verbala kommunikationen beskrivs som ett sätt att förhindra och 
minska risken för att information om patienten sprids till obehöriga.  Den muntliga rap-
porten kan hållas kort på grund av att patientens anamnes är känd hos personalen på den 
postoperativa enheten.  
 

“Den verbala kommunikationen innehåller ej hela meningar utan fragment 
av det innehåll som förmedlas” (O 14) 
 

Anestesisjuksköterskan vill ej diskutera oklarheter inför patienterna och uppger att hen 
ger rapport utifrån vad mottagaren vill veta. Vid vissa tillfällen går anestesisjuksköters-
kan och den postoperativa sjuksköterskan in på den expedition som finns på den posto-
perativa enheten där obehöriga eller patienten själv inte hör vad som sägs. Ämnen som 
överlämnas där är exempelvis komplikationer som uppstått under operationen eller pro-
blem med missbruk i någon form. Även behov av en längre dialog mellan anestesisjuk-
sköterskan och den postoperativa sjuksköterskan uttrycks som en anledning till att 
lämna patienten i samband med överlämningen.  Anestesisjuksköterskans subjektiva 
bedömning avgör vilka tillvägagångssätt som används i samband med överlämningen. 
 

“Ja ibland gör jag det och ibland säger jag högt, det beror ju också lite hur 
känsligt det är, men det är ju min bedömning, det kan vara känsligt nog för 
patienten” (I 7) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Det kan vara svårt att utvärdera en kvalitativ design enligt Polit och Beck (2012, s. 509), 
då kvalitativa forskare inte alltid dokumenterar sitt val av design. För att styrka trovär-
digheten är det därför av stor vikt att beskriva och motivera designen. 
 
Studiens syfte var att undersöka anestesisjuksköterskans tillvägagångssätt för att värna 
om patientens integritet i samband med överlämning till den postoperativa enheten. Del-
tagande observationer kombinerades med kortare intervjuer. När två metoder kombine-
ras benämns detta som triangulering. En djupare och mer omfattande insikt av fenome-
net skapas, de tolkningar som görs verifieras och därmed ökar  även trovärdigheten (Po-
lit & Beck 2012, s. 590, Hammersley & Atkinson 2007, s. 183). Genom observation 
kunde olika skeenden och beteenden fångas. Om enbart intervjuer med anestesisjukskö-
terskor genomförts, hade endast deras subjektiva bedömning fångats och deras omed-
vetna handlande ej framkommit (Polit & Beck 2012, s. 544). Under intervjuerna ställdes 
öppna frågor och oavsiktliga kommentarer försökte i möjligaste mån undvikas. Kvali-
teten på intervjuerna förbättrades under datainsamlingens gång, dels på grund av att det 
studerade fenomenet blev mer greppbart och dels på grund av att författarna och delta-
garna blev mer bekväma i situationen.   
 
Att observera i en miljö där många personer finns och interaktionerna avlöser varandra 
är en utmaning. Därtill består valda överlämningar av en extremt kort sekvens. Tidsåt-
gången för att fånga dessa sekvenser krävde långa väntetider. Jeffrey och Troman 
(2004, s. 542) kallar det en “återkommande tidsmodell” som innebär att observationens 
fokus är återkommande moment. Fördelen med modellen är möjligheten att jämföra 
likheter och skillnader mellan de studerade situationerna. Observation som datain-
samlingsmetod kräver erfarenhet om kvaliteten skall bibehållas (Polit & Beck 2012, s. 
551). Det finns en begränsning av vad observatören hinner uppfatta och observera, 
komma ihåg och sedan så korrekt som möjligt skriva ner. Fältanteckningarna skrevs i 
möjligaste mån ned i direkt anslutning till observationerna, på så sätt undveks att in-
formation som framkommit missats och resultatets trovärdighet styrks (Polit & Beck 
2012, s. 547, 550). För att fånga all data under dessa förhållanden hade videoinspelning 
varit ett alternativ. Av etiska skäl avskrevs videoinspelning som datainsamlingsmetod.   
 
Fältanteckningarna förändrades innehållsmässigt från första dagen till sista dagen då 
observatörerna blev mer avslappnade i sin roll och fenomenet som studerades blev ett 
mer isolerat fokusområde. Polit och Beck (2012, s.  547) beskriver att de inledande ob-
servationerna är breda och observatörerna försöker att observera så mycket som möjligt. 
Efter hand blir observationerna mer specifika då observatörerna har lärt sig vad de ska 
titta på utifrån syftet. Under dataanalysen uppmärksammades att alla omständigheter 
runt patienten inte hade observerats. Ett exempel på detta är tillfällen då patientens hud 
blottades och det saknades beskrivningar i fältanteckningarna ifall någon obehörig fak-
tiskt kunde se. Som observatör var det även vanskligt att gradera exempelvis röstnivån 
hos de inblandade då bedömning av röstläget är subjektivt för den som observerar. 
Röstnivån skiljde sig åt mellan olika individer och bedömningen av skillnad i röstläge 
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begränsades till jämförelser med kommunikationen som skedde före och efter överläm-
ningssituationen. 
  
Hawthorneeffekt är ett känt fenomen och förekommer i samband med observationsstu-
dier. Bloomer et al. (2012, s. 27) beskriver att Hawthorneeffekten innebär att den som 
observeras beter sig annorlunda på grund av närvaro av forskaren och vetskapen om att 
hen blir observerad. Exempel på forskning som bevisar Hawthorneffektens betydelse är 
Hagel et. al. (2015, s. 960). Studien visade att observatörens närvaro ökade vårdperso-
nalens användande av handsprit markant i jämförelse med elektronisk mätning. Ett an-
nat problem med observationer är att informanterna kan ha blivit medvetna om vad som 
observerades. Deras beteende och val av tillvägagångssätt under överlämningarna kan 
därmed ha påverkats. Särskilt då observationerna kombinerades med intervjuer och kol-
legorna kan ha informerat varandra om vad författarna efterfrågade.  
 
Inom kvalitativ forskning eftersträvas variationsrika berättelser, därför eftersöks ofta 
informanter av varierande ålder och kön (Henricsson & Billhult 2012, s. 134). I förelig-
gande studie tillämpades dock ett bekvämlighetsurval då demografisk data som ålder, 
kön och yrkesverksamma år  inte ansågs påverka resultatet (Polit & Beck 2012, s. 516). 
Studien utfördes även på mindre enheter där urvalet av anestesisjuksköterskor var be-
gränsat. Om en större studie genomförts hade det varit intressant att se ifall olika hand-
lingar representerade en viss demografisk grupp, men för föreliggande studie ansågs det 
ej vara aktuellt. Resultatet hade även blivit annorlunda ifall insamlingen gjorts på större 
enheter. På enheterna där studien genomfördes var kortare ingrepp vanliga, möjligen 
hade mer komplexa överrapporteringstillfällen fångats ifall ingreppen och situationen 
varit längre. För att kunna generalisera resultatet hade en större mängd data varit önsk-
värd. Generaliserbarhet uppnås genom till exempel användandet av enkäter då forskaren 
når ut till en större population enligt Billhult och Gunnarsson (2012, s. 141). Överläm-
ningar där patienter hade en närstående med exkluderades ur studien. Författarna ansåg 
att dessa överlämningar kanske skulle ge resultatet en förvrängd bild då anestesisjuk-
sköterskan möjligen ändrade sitt tillvägagångssätt då närstående befann sig i närheten. 
En motivering till att titta på överlämningar som höll sig inom en relativt snäv ram var 
att materialet förblev  greppbart. Likheter men även variationer kunde hållas isär. En 
fördel eftersom tidigare forskning inte fanns som vägvisare. Carlson (2012, s. 227) me-
nar att det i deltagande observationsstudier är naturligt att forskaren väljer och exklude-
rar deltagare strategiskt för att få så mycket information om ett specifikt fenomen som 
möjligt.  
 
Datainsamlingen skedde på två olika postoperativa enheter. Valet att inkludera flera 
postoperativa enheter kan antas bidragit till en mer variationsrikt data. Två enheter var  
en fördel med tanke på anonymiteten.  Antalet observationer som kan uppfattas som få 
speglar den tid som fanns tillgänglig för denna studie. Under tiden som studien pågick 
fanns en anestesisjuksköterskestudent på den ena operationsavdelningen, dessa över-
lämningar exkluderades. För att skapa en högre tillförlitlighet och användbarhet hade 
det därför varit önskvärt med ett  mer omfångsrikt material. Polit och Beck (2012, s. 
521) beskriver dock att det inte finns några regler för hur stor den insamlade mängden 
data skall vara. Mängden styrs istället av behovet men en riktlinje kan vara att avsluta 
datainsamlingen då datamättnaden är nådd. Datamättnad beskrivs som insamling av 
data till den punkt då någon ny information ej uppdagas. Det uppkom snabbt en data-
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mättnad vid insamlingen då samma data upprepades. Författarna valde då att avbryta 
datainsamlingen. Möjligen hade nya saker tillkommit om författarna utfört datain-
samlingen under en längre period men då författarna styrdes av en tidsbegränsning var 
detta ej praktiskt möjligt. 
 
Genom att kontinuerligt utföra analys av datan kunde metodens fallgropar, undermålig 
analys, undvikas (Braun & Clarke 2006, s. 96). Metodens flexibilitet som styrka kunde 
även utgöra en risk för att avstanna i analysprocessens tidiga stadier och därför inte nå 
de abstrakta huvudtemana. Genom att ha syftet nära tillhands under hela analysproces-
sen kunde författarna  kontinuerligt lyfta resultatet ur datan utan att frångå den ur-
sprungliga problematiseringen. Kvalitativa forskare måste vara försiktiga så att inte re-
sultatet förvrängs genom att endast presentera de mest dramatiska och gripande berättel-
serna (Polit & Beck 2012, s. 595). Forskare kan ej heller helt befria sig ifrån sin förför-
ståelse utan det finns alltid risker att förförståelsen påverkar författarna (Braun & Clarke 
2006, s. 84). Om Graneheims och Lundmans (2004, ss. 105-111) innehållsanalys hade 
använts skulle variationerna möjligtvis framträtt mer. Relaterat till föreliggande studies 
urval och begränsade datamaterial  ansågs tematisk analys vara mer lämpligt. 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visar att anestesisjuksköterskan skapade tillvägagångs-
sätt för att skydda patientens integritet under den korta men intensiva överlämningen. 
Genom medvetenhet av det komplexa i situationen ökade skyddet av patientens integri-
tet. Förutsättningarna var inte alltid de bästa men resultatet påvisade ändå att de tillvä-
gagångssätt som användes var till godo för patienten. Som ett bifynd kunde resultatet 
även påvisa risksituationer då integritetsskyddet försakades eller var nära att försakas. 
 
Vidare visar resultatet att den korta transporten mellan operationssalen och den postope-
rativa enheten krävde fokus på patienten. Delaktigheten som erbjöds stod inte enbart på 
vårdvetenskapliga grunder utan hade även en medicinsk avsikt, till exempel säkerstäl-
landet av  tillräcklig andning/ventilation. Resultatet ligger i linje med  Odom-Forren 
(2014, s. 1224) som beskriver att den muntliga rapporten kan påbörjas först när patien-
tens luftvägar och cirkulation har säkerställts.  
 
Relationen mellan anestesisjuksköterskan och patienten gynnades av en längre periope-
rativ förberedelse. Dessa patienter fick mer information under överlämningen. Relation-
en var en förutsättning för att kunna utläsa de individuella behoven hos patienten. Pati-
entens förmåga att ta emot och bearbeta information efter genomgången narkos var be-
gränsad och som tidigare nämnts var den individuella variationen stor. Resultatet visade 
även att anestesisjuksköterskorna tycktes rätta sig efter patienten som individ och deras 
behov i stunden. Det skapade trygghet och anestesisjuksköterskorna säkerställde att 
patienten hade vetskap om vem som nu vårdade hen efter överlämningen. Lindwall, von 
Post och Bergbom (2003, s. 250) visar i sin studie att den perioperativa sjuksköterskan 
och patienten delade erfarenheten med varandra vilket gynnade den perioperativa dialo-
gen. En parallell kan även dras till Carnwell’s (2009, s. 42, 45) studie där det beskrivs 
att den postoperativa sjuksköterskan fick bättre kontakt med patienter som de hade träf-
fat preoperativt. I samma studie uttryckte sjuksköterskor att patienter hade olika behov 
av interaktion och fysisk beröring. De försökte även känna av patientens personlighet 
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och rätta sig efter denna.  Forskning visar även att kontinuitet befrämjar patientens upp-
levelse av den postoperativa vården (Wennström, Törnhage, Nasic, Hedelin & Bergh 
2011, s. 1062). 
 
I resultatet framkom att anestesisjuksköterskan begränsade vad hen  delgav patienten 
under det första skedet av uppvaknandet. Risken för att orsaka oro hos patienten var 
grunden till att delge postoperativa enhetens sjuksköterska information bakom lyckta 
dörrar. Carnwell´s (2009, s. 42) studie påvisade att oro hos patienterna påverkade deras 
förmåga att ta in information. Randmaa et al. (2015, s. 109) visar dock att endast 10 % 
av överrapporteringarna skedde på en plats där patienten ej kunde höra. Möjliga orsaker 
till att anestesisjuksköterskan valde att endast utvald information gavs på den expedition 
som fanns lätt tillgänglig var kravet på effektivitet och upplevelsen av tidsbesparande 
åtgärder. Manias och Street (2000, s. 378) bekräftar att sjuksköterskor inom intensiv-
vård karaktäriseras av tvångsmässiga handlingar i närheten av patienten i samband med 
den muntliga rapporten med syfte att vara effektiv. 
 
Anestesisjuksköterskan uttryckte att hen hade en medvetenhet om obehörigas närvaro 
och att hen försökte arbeta utifrån givna förutsättningar. Att till exempel skyla patien-
tens kropp återfanns i anestesisjuksköterskans berättelse om hur hen skyddade patien-
tens integritet. Kroppen skulle vara väl täckt och undvika att blottas. Nakenhet ansågs 
vara ett hot mot integriteten. För att säkerställa ett fysiskt revir runt patienten användes 
vikväggar flitigt. Det var ett samarbete och ansvaret delades mellan de båda enheternas 
personal. Patienter i Matiti och Trorey’s (2008, s. 2712) studie uppgav att en av de vik-
tigaste faktorerna för att upprätthålla värdighet, som kan jämföras med integritet, var att 
minimera exponeringen av kroppen. I studier utförda på AKM har det framkommit att 
patienterna upplevde ett ökat skydd av sin privata sfär och att spridning av känsliga 
uppgifter minskade då väggarna var solida i jämförelse med draperier (Barlas, Sama, 
Ward och Lesser 2001, s. 137).  I en annan studie uttryckte patienter att privatliv samt 
tystnadsplikt skyddades av att muntlig överrapportering skedde i ett bås där obehöriga 
inte hörde kunde ta det av informationen (Kerr, McKay, Klim, Kelley & McCann 2014, 
s. 1690).   
 
Resultatet visade att valet av patientens placering som regel var förbehållet den postope-
rativa enhetens personal. Patienterna placerades ofta nära varandra trots att det fanns 
lediga platser i en annan sektion. Patientsäkerheten men kanske även bekvämligheten 
att ha patienterna samlade inom en begränsad yta var möjliga orsaker. Lin et al. (2013, 
s. 7) visade efter en interventionsstudie att två relativt enkla förändringar gynnade både 
privatliv och patientnöjdheten. Det ena var en omorganisering av patienternas placering 
på AKM och det andra var att ledningen aktivt uppmuntrade personalen till ett etiskt 
förhållningssätt i samband med patientkonsultationer.  
  
Anestesisjuksköterskan i föreliggande studie uttryckte att det var den postoperativa en-
hetens arbetsmiljö och att personalen där visste vad som var bäst för patienterna. Att 
inte föreslå en annan placering av patienten och att samtidigt använda vikväggar blir en 
kontrast eftersom man enkelt kunde skilja på patienterna fysiskt genom att välja en pla-
cering längre ifrån de obehöriga. Woogara´s (2005, s. 276, 282-283) studie visade att 
patienterna redan innan inläggning på vårdavdelning hade en föreställning om att privat-
livet kunde äventyras i sjukhusmiljön men även att de föredrog säker vård även om det 
innebar att bli blottad både fysiskt och psykiskt. I samma artikel framkom att det är den 
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professionella vårdpersonalens plikt att tillgodose patientens behov av en privat sfär. 
Plikten kunde dock påverkas negativt av en önskan att accepteras av arbetsgruppen samt 
av solidaritet. Utifrån ovan beskrivna resonemang kan man tänka sig att patientens öns-
kan om att få vård vägde tyngre än att någon känslig uppgift kanske uppfattades av den 
obehöriga medpatienten och att vårdpersonalens normer inom gruppen utgör en risk för 
integritetskränkning.   
 
Resultatet visade att patienterna placerades nära varandra. Därmed inte sagt att integri-
tetskränkning faktiskt inträffade utan endast att risken för det möjligtvis fanns. Det 
fanns lika många variationer av vakenhet hos medpatienterna som individer som obser-
verades. Enligt en studie där rapportering bed-side på vårdavdelning undersöktes var 
patienterna övervägande positiva till utförandet. De uttryckte dock att känsliga uppgifter 
som till exempel psykisk sjukdom, ej skulle framföras inför de andra patienterna (Lu, 
Kerr & McKinlay 2014, s. 454, 455). Patienterna i en studie av Matiti och Trorey (2008, 
s. 2712) ansåg att känslig information kunde delas mellan vårdpersonal men att tyst-
nadsplikten försakades om informationen delades öppet. Vad som är känsliga uppgifter 
är subjektivt och kan variera från person till person, något som även anestesisjukskö-
terskan i föreliggande studie uppmärksammade. En viktig skillnad i dessa studier jäm-
fört med föreliggande studie är att patienterna var helt vakna och själva hade möjlighet 
skydda sin integritet, något som kan vara svårt ur patientens perspektiv i den periopera-
tiva kontexten.  
 
Röstens läge användes medvetet av anestesisjuksköterskorna. Samtidigt var de ibland 
omedvetna om att röstläget förändrades under den muntliga rapporten eller aldrig var 
särskilt låg utan normal. Tillvägagångssätten krävde en närhet mellan anestesisjukskö-
terskan och den postoperativa sjuksköterskan. 
 
Att använda anestesijournalen som komplement eller för att undvika verbal kommuni-
kation var tydligt både visuellt och i anestesisjuksköterskans uttalanden. Närheten samt 
användandet av anestesijournalen bekräftades i 60 % av överrapporteringarna även av 
Randmaa et. al. (2015, s. 109). De beskriver vidare att patientens namn, personuppgif-
ter, tidigare och nuvarande sjukdomar samt aktuella problem och behandlingar uppgavs 
vid 50% av fallen under den muntliga rapporten. 
 
Närheten mellan anestesisjuksköterskan och den postoperativa enhetens sjuksköterska 
krävde både samarbete och personkännedom. Båda enheterna hade tillsynes ett gott 
samarbetsklimat och inga konflikter observerades under fältstudierna. Stichler (2009, s. 
186) beskriver att en hälsobefrämjande miljö bland annat gynnar tvärprofessionellt 
samarbete, klimatet på arbetsplatsen men även påverkar tillfredsställelsen och behand-
lingsresultatet hos patienten. Var samarbetet endast gynnsamt för att skydda patientens 
integritet eller utgjorde det även risker för integritetskränkning? Starka traditioner och 
normer kan bli till en oskriven lag som inte ifrågasätts. En anestesisjuksköterska uppgav 
att hen gav rapport utifrån vad den postoperativa personalen ville veta. SBAR (akronym 
för engelskans “Situation, Background, Assassment and Recomendation” ett vedertaget 
begrepp inom svensk hälso- och sjukvård för säker kommunikation) tycks vara en form 
av standard för kommunikation mellan intrahospitala enheter och det har visat sig gynna 
patientsäkerheten gällande medicinska felbehandlingar (Randmaa, Mårtensson, Swenne 
& Engström 2014, s. 8). SBAR som metod i den muntliga rapporten kan dock försaka 
integriteten på grund av att man slaviskt följer en struktur och därmed fallerar reflek-
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tionen över vad som skulle kunna vara känsliga uppgifter för patienten. Personal inom 
det perioperativa vårdandets kontext bör vara medvetna om att deras handlingar påver-
kar patientens upplevelse av vården. En negativ upplevelse, till exempel en integritets-
kränkning, kan utgöra en skada för patienten och påverka framtida beslut att uppsöka 
vård (Baillie & Ilott 2010, s. 281). 
 
Resultaten i aktuell studie kan också ses utifrån en hållbarhetsaspekt. Sveriges sjukvård 
idag är en stor arbetsgivare och har  en viktig funktion i samhället gällande att tillgodose 
befolkningen med kvalificerad sjukvård. Att bli utsatt för en integritetskränkning är inte 
acceptabelt inom en organisation med syfte att hjälpa människan. 
 
Hållbar utveckling inom vården handlar, utifrån författarnas perspektiv och uppsatsens 
resultat, bland annat om följande: 
 

• Patienterna skall ha förtroende för vården, våga söka hjälp samt ha en tilltro till 
att vårdpersonal kommer att respektera deras integritet i vårdmötet. 

• Vårdpersonal skall ha förutsättning att stanna upp för att reflektera och utvärdera 
hur patienten behandlas i varje enskilt vårdmöte. De ska även våga stå upp för 
patientens integritet och orka arbeta utan att känna skuld och skam för att hen 
inte har uppfyllt kraven på ett etiskt förhållningssätt gentemot patienten. 

 
Människan - patienten skall inte lämna vården med erfarenhet av en integritetskränk-
ning. En vårdskada definieras som ett lidande och  kan innebära både kroppslig eller 
psykisk skada (Patientsäkerhetslagen 2010:659). Det psykiska lidandet skulle kunna 
innebära en förlängd sjukskrivning för patienten och därmed även ökade samhällskost-
nader. Kostnaden för sjukskrivningar ökar och innebär en stor kostnad för samhället. 
Som exempel betalades  27,7 miljarder kronor ut i sjukpenning år 2014 (Försäkrings-
kassan 2015, s. 55). Förutom ökade kostnader uppstår ett ökat lidande hos patienten 
som inte vågar eller vill söka vård när behovet finns.  
 
Människan - anestesisjuksköterskan skall inte lämna sitt arbetspass med erfarenhet av 
att ha utsatt patienten för en möjlig integritetskränkning. Det blir ett problem om vård-
personal upplever “moral distress” under längre perioder av sitt yrkesverksamma liv. 
Sauerland, Marotta, Peinemann, Berndt och Robichaux (2014, s. 238) fann i sin under-
sökning bland sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård att 22 % hade sagt upp 
sig från sin tjänst på grund av “moral distress”. Inom all vårdverksamhet måste förut-
sättningarna finnas för att skydda patientens integritet och i största möjliga mån undvika 
integritetskränkning. Blomberg, Willassen, von Post & Lindwall (2015;2016, s. 685) 
understryker att skapandet av värdighet kräver tid till reflektion.  
   
Skyddandet av integriteten för den enskilda individen är ett kollektivt ansvar sett ur ett 
samhällsperspektiv där sjukvården ingår. Det är dock anestesisjuksköterskan i den peri-
operativa kontexten som är ytterst ansvarig för hens egna handlingar och kan förebygga 
överträdelser genom att utmana kollegor och sin arbetsgivare att agera rättfärdigt (Bail-
lie, Parlett & Huggins 2014, s. 29). Det framkommer även i en studie av Lindwall och 
von Post (2008a, s. 674) att tid för diskussion och lärande ger möjlighet att forma fram-
tidens perioperativa kultur gällande etiskt förhållningssätt samt skydd av patientens vär-
dighet och därmed även integritet.  
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SLUTSATS 

Den postoperativa vårdmiljön med ständiga avbrott,  närvaro av obehöriga samt patien-
tens halvvakna tillstånd och hens utsatthet försatte anestesisjuksköterskan och patienten 
i situationer där integritetsskyddet brast. Anestesisjuksköterskan var till viss del med-
veten om risker som kunde utgöra en integritetskränkning. Hen använde tillvägagångs-
sätt för att skapa skydd både genom fysiska medel samt genom att avstå eller begränsa 
verbal kommunikation. Lagstiftningen som finns saknar specifika bestämmelser hur 
hälso- och sjukvården ska utformas i detalj samt hur strukturen ska se ut. Det beslutas 
istället på lokal nivå (Effektiv vård-utredningen 2016, s. 105). Hur man i detalj arbetar 
med frågor gällande integritet beslutas lokalt och därför kan de tydliggöras inom arbets-
gruppen genom till exempel diskussion och reflektion. Framtida forskning skulle för-
slagsvis undersöka patientens upplevelse av integritet i samband med överlämningar till 
den postoperativa enheten. Det hade även varit intressant att jämföra hur förändringar i 
den fysiska vårdmiljön, till exempel alternativa utformningar av den postoperativa en-
heten, skulle kunna gynna patientens integritet både utifrån ett patientperspektiv men 
även ur anestesisjuksköterskans perspektiv.  
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Anestesisjuksköterskan har en viktig roll i att skydda patientens integritet i samband 
med överlämningen till den postoperativa enheten. Hen bestämmer normen för hur 
överlämningen sker och är den som byggt upp relationen med patienten. Därför besitter 
anestesisjuksköterskan kännedom om patientens förväntningar på integritet. Medveten-
heten om det komplexa i situationen kräver ett aktivt deltagande från både anestesisjuk-
sköterskornas och de postoperativa sjuksköterskornas sida. Följande implikationer base-
ras på studiens resultat och diskussionen kring resultatet. 
 

• En aktiv diskussion om patientens integritet samt hur den skyddas bör vara en 
intrahospital samverkan och därigenom utveckla lokala riktlinjer för integritets-
skydd. 

• Genom diskussionen medvetandegörs även risker i samband med överlämning-
arna.  

• Det vore önskvärt att tiden till att diskutera och utveckla det etiska förhållnings-
sättet inom arbetsgrupper prioriterades av ledningen eftersom det kan resultera i 
att undvika vårdskador. 

• Genom att erbjuda patienten delaktighet avidentifieras inte hen och därmed gyn-
nas integriteten. 

• Vid ombyggnationer av en postoperativ enhet bör enkelrum eller solida väggar 
prioriteras, alternativt flytta den muntliga överrapporteringen till annan plats. 
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Bilaga 1 
	
	
	
 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
	

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikt-
ning mot anestesiologisk omvårdnad på Högskolan i Borås. En del i utbildningen utgör 
ett examensarbete på avancerad nivå. 
	
Bakgrund: Den perioperativa vården ställer höga krav på vårdpersonalen för att bibe-
hålla patientens integritet. Överlämningen sker från  anestesisjuksköterskan till sjukskö-
terskan på den postoperativa enheten. Patienten är inte helt vaken och är därmed i ett 
skyddslöst tillstånd, vilket begränsar möjligheten att värja sig för utlämnande  
situationer. Därmed utmanas både patientens integritet och personalens tystnadsplikt. 
Därför är det angeläget att undersöka anestesisjuksköterskans överlämning. 
 
Syfte: Att undersöka anestesisjuksköterskans tillvägagångssätt för att värna om patien-
ten i samband med överlämning till sjuksköterskan på den postoperativa enheten. 
 
Metod: Undersökningen består av observationer och korta intervjuer av och med anes-
tesisjuksköterskor i direkt anslutning till överlämningen av patient på postoperativ en-
het. Ambitionen med datainsamlingen är att den inte ska påverka den dagliga verksam-
heten i någon större omfattning. Datainsamling kommer att ske någon gång under vecka 
16-18 och beräknas pågå under 3-5 dagar. Även om det är anestesisjuksköterskans över-
lämning som står i fokus kan övrig vårdpersonal och patienter på den postoperativa en-
heten uppleva sig berörda av studien.  
 
Samtycke: Tillfrågade anestesisjuksköterskor kommer att få både muntlig och skriftlig 
information om studien. Skriftligt samtycke kommer också att efterfrågas. Anestesi-
sjuksköterskornas deltagande är frivilligt och de kan när som helst avbryta utan förkla-
ring. Möjlighet att avbryta gäller även övrig vårdpersonal och patienter på den  
postoperativa enheten ifall de skulle ge uttryck för obehag av att datainsamling sker. 
Uppgifter som kan identifiera deltagare eller sjukhus kommer att avidentifieras. Inga 
obehöriga kommer att ha tillgång till datamaterialet. 
 

Hälsningar 
		

	
	
Johanna	Dahlén	 Carina	Lindgren		
marijohanna1979@hotmail.com	 carinalindgren@hotmail.com	
Tfn	0733-631663	 Tfn	0706-651177	
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Vi	handleds	i	examensarbetet	av	nedanstående	handledare:	
Henrik	Andersson/Lektor	med	inriktning	mot	akutsjukvård	
Akademin	för	vård,	arbetsliv	och	välfärd	Högskolan	i	Borås	
E-post:	henrik.andersson@hb.se	
Tfn	033-435	474	
 
Godkännande	
Undertecknad	 verksamhetschef		godkänner	härmed	 att	 Johanna	Dahlén	och	Ca-
rina	Lindgren	genomför	datainsamling	inom	ramen	för	vad	som	ovan	beskrivits.	
	
	
	
	
Ort:	___________________________	 Datum:	______________________		
	
	
	
	
	
Namn	
Titel/Verksamhet/Ort	
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Bilaga 2 

 
 
 

Till dig som är specialistutbildad anestesisjuksköterska. 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikt-
ning mot anestesiologisk omvårdnad på Högskolan i Borås. En del i utbildningen utgör 
ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Bakgrund: Den perioperativa vården ställer höga krav på vårdpersonalen för att bibe-
hålla patientens integritet. Överlämningen sker från  anestesisjuksköterskan till sjukskö-
terskan på den postoperativa enheten. Patienten är inte helt vaken och är därmed i ett 
skyddslöst tillstånd, vilket begränsar möjligheten att värja  sig  för utlämnande situat-
ioner. Därmed utmanas både patientens integritet och personalens tystnadsplikt. Därför 
är det angeläget att undersöka anestesisjuksköterskans överlämning. 
 
Syfte: Att undersöka anestesisjuksköterskans tillvägagångssätt för att värna om patien-
ten i samband med överlämning till sjuksköterskan på den postoperativa enheten. 
 
Metod: Undersökningen består av icke deltagande observationer och korta intervjuer av 
och med anestesisjuksköterskor i samband med överlämning av patient på postoperativ 
enhet. Ambitionen med datainsamlingen är att den inte ska påverka den dagliga verk-
samheten i någon större omfattning. Vi kommer att stå nära men på behörigt avstånd för 
att fånga så mycket som möjligt av erat tillvägagångssätt och eventuellt skriva fältan-
teckningar om det inte upplevs stötande. Den korta intervjun kan ske någon gång under 
dagen då det är lämpligt och kommer att spelas in för att analyseras senare. Kortare 
följdfrågor kommer att ställas i nära anslutning till observationerna. Datainsamling 
kommer att ske någon gång under vecka 16-18 och beräknas pågå under 3-5 dagar. 
Även om det är anestesisjuksköterskans överlämning som står i fokus kan övrig vård-
personal och patienter på den postoperativa enheten uppleva sig berörda av studien. 
 
Samtycke: Vi vänder oss till er som är anestesisjuksköterskor. Ni kommer att få både 
muntlig och skriftlig information om studien. Skriftligt samtycke kommer också att ef-
terfrågas. Ert deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avbryta utan förklaring. 
Möjlighet att avbryta gäller även  övrig vårdpersonal och patienter på den postoperativa 
enheten ifall de skulle ge uttryck för obehag av att datainsamling sker. Uppgifter som 
kan identifiera deltagare eller sjukhus kommer att avidentifieras. Inga obehöriga kom-
mer att ha tillgång till datamaterialet. 
 
        
Med vänliga hälsningar, 
Johanna Dahlén                                              Carina Lindgren 
marijohanna1979@hotmail.com      carinalindgren@hotmail.com 
Tfn 0733-631663                                          Tfn 0706-651177 
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Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare: 
Henrik Andersson/Lektor med inriktning mot akutsjukvård 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd   
Högskolan i Borås 
E-post: henrik.andersson@hb.se Tfn 033-435 4745 
 
 
Godkännande 
Undertecknad anestesisjuksköterska godkänner härmed att Johanna Dahlén och Carina 
Lindgren genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
Du kan när som helst avbryta deltagandet utan förklaring.  
 
Ort: ___________________________                Datum: ______________________ 
 
Namnunderskrift: ____________________________________________________ 
 
 


