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SAMMANFATTNING 

Vid den perioperativa dialogen möter den perioperativa sjuksköterskan patienten vid 

tre tillfällen i samband med operation. Detta har visat sig komma både patienter och 

sjuksköterskor till godo. För att införa perioperativ dialog krävs förändringar i 

organisationen. Syftet med arbetet var att undersöka vilka förutsättningar som krävs 

för att införa och arbeta med perioperativ dialog på operationsavdelning. Arbetet är 

en pilotstudie med kvalitativ ansats, där chefssjuksköterskor intervjuats. I resultatet 

framkom kategorierna förutsättningar och hinder med sub- och sub-subkategorier. 

Chefssjuksköterskorna i undersökningen hade svårt att se hur perioperativ dialog 

skulle kunna införas i deras operationsverksamhet. De pekade på personalbrist, och 

genom det svårigheter för operationssjuksköterskan att få tid att följa patienten. 

Vidare framkom det att det måste finnas ett behov hos patienter och personal av att 

använda perioperativ dialog. De såg också möjligheter att införa det i elektiv 

verksamhet och att det finns behov av en drivande person som kan starta upp 

införandet genom projekt.  

 

Nyckelord: Perioperativ dialog, perioperativ sjuksköterska, chefssjuksköterskor,  

perioperativ omvårdnad 

 



ABSTRACT 

Perioperative dialogue is a way of working where the perioperative nurse meets the 

patient at three occasions, which has proved to be beneficial for both patients and 

nurses. To implement the perioperative dialogue, organization changes are needed.  

The aim of the study was to investigate what is required to implement and work with 

perioperative dialogue. A pilot study has been performed, with a qualitative approach, 

where head-nurses were interviewed. The result presented two main categories, 

opportunities and hindrances with sub- and sub-subcategories. The interviewed head-

nurses had difficulties to see how to implement perioperative dialogue in their 

organization. Shortage of staff, and therefore difficulties for the theater nurse to have 

the time to follow the patient was emphasized. Perioperative dialogue demands a 

need from patients and staff. In daily work the participating head nurses did see the 

possibility for easier implementation in elective surgery and also the need for a 

special person to head the project. 

 

Keywords: Perioperative dialogue, perioperative nurse, head-nurse, perioperative 

nursing.  
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BAKGRUND 

Operationssjukvård  

Det övergripande målet med operationssjukvård är att ge god omvårdnad i samband 

med kirurgiska ingrepp för behandling av sjukdomar eller skador (Bull & FitzGerald, 

2006). Att genomgå en operation kan ibland vara det enda alternativet för 

tillfrisknande. I världen görs varje år många miljoner operationer och antalet beräknas 

öka (WHO, 2010). I Sverige utfördes år 2005 993100 operationer, vilket var en ökning 

med nästan 170 000 operationer jämfört med år 2002 (Socialstyrelsen, 2007). 

Vårdgarantin, som i dess nuvarande form infördes i Sverige 2005, innebär att en patient 

som mest ska behöva vänta i 90 dagar på en planerad behandling (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2010). Vårdstrukturen, de politiska, demokratiska och ekonomiska 

aspekterna av operationssjukvården, ger hög arbetsbelastning för personalen, många 

planerade operationer och köer med väntande till operation (Socialstyrelsen, 2004). 

Enligt Socialstyrelsen fanns det i Sverige ca 3580 operationssjuksköterskor verksamma 

inom hälso- och sjukvården år 2007 och siffrorna för anestesi- och 

intensivvårdssjuksköterskor uppgick till drygt 9380 samma år (Socialstyrelsen, 2009).  

 

För att en operation ska bli optimal är det viktigt med planering, förberedelse och 

teamarbete på operationssalen. Strävan är att inom ramen för operationstiden reducera 

väntan för både patient och personal och att därigenom utföra ett så effektivt arbete som 

möjligt (Arakelian, Gunningberg & Larsson, 2008). Bytestiderna, tiderna mellan 

operationerna, utgör en stor del av den sammanlagda tiden som omfattar en operation. 

Det som sker i bytestid är patientorienterade uppgifter, exempelvis sedering/sövning, 

huddesinfektion och drapering, förflyttning av patienten till och från operationsbordet 

och förbandsläggning, instrumenthantering, registrering av patientuppgifter, 

förberedelse av operationssalen mellan operationerna, hämtning och flytt av utrustning, 

operationsplanering, väntan och personalbyte för raster. Bytestider bör vara så korta 

som möjligt för att så många operationer som möjligt skall kunna genomföras 

(Brennerfors & Lundberg, 2004). 
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Patienten i vården 

En patient som är sjuk eller har ett sjukdomstillstånd måste ibland även anpassa sig till 

sjukvården (Rudolfsson, 2007). Patienten kan först komma att utsättas för 

sjukdomslidande men också för vårdlidande om de kommer i kontakt med vård där det 

råder brist på kunskap och reflektion (Eriksson, 1994).  

 

"Att åstadkomma ett lidande för den andre innebär alltid att kränka den andres 

värdighet, att inte bekräfta denne som fullvärdig människa" (Katie Eriksson, 1994, s 

39).  

 

Enligt lag (Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 1998:531, kap 

1, 1§) ska vård och behandling i möjligaste mån planeras tillsammans med patienten. 

Vårdpersonal är inte alltid beredd eller har tid att planera och utföra patientens vård 

tillsammans med patienten, om personalen ser patienten som ett objekt. Det kan leda 

till att sjuksköterskan och patienten går mot målet "längs olika vägar" och inte uppfattar 

den givna vården på samma sätt. Samhället och den enskilda individens mål kan se 

olika ut, individens primära mål är att klara delmål (som att genomgå undersökningar 

eller behandlingar eller att återhämta sig efter en operation), samhällets att hålla nere 

vårdtiden och sänka vårdkostnaden. Humanistisk vård innebär att patienten möts med 

vördnad och respekt för den unika människan och att sjuksköterskan vågar möta den 

lidande människan (Eriksson, 1992). Dahlberg (2002) pekar på hur brist på 

information, dåliga rutiner och olämpligt bemötande från vårdpersonal kan kränka 

patienten och orsaka lidande. Dahlberg (2002) ger exempel på hur patienter upplevde 

sig kränkta i vården då de inte till fullo förstått vad som hände eller varför vissa 

åtgärder utfördes i en vårdsituation. Patienten och sjuksköterskan bör ta besluten inom 

de olika faserna i vårdprocessen tillsammans (Eriksson, 1992).  

Patientsäkerhet 

Patientsäkerheten är viktig, när den brister kan vårdskada uppstå. Socialstyrelsen 

(2004) tar upp tre dimensioner av patientsäkerhetsarbete.  

Den första dimensionen är de risker vilka är möjliga att undvika: förväxlingar, 

kvarglömda föremål, läkemedelshantering, medicinteknisk utrustning, 

kommunikationsrelaterade risker, infektionsrisker. Dessa risker är det ansvar för 
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patientsäkerheten som den perioperativa sjuksköterskan har tillsammans med övriga 

teamet på operationsavdelningen.  

 

Den andra dimensionen är risk- och nyttobedömningen på individnivå, för den enskilde 

patienten, med fallskador och trycksår. Den perioperativa sjuksköterskan måste arbeta i 

förebyggande syfte för att undvika fallskada, utröna om patienten kan förflytta sig själv 

eller inte, liksom bedöma om de rutinmässiga trycksårsprofylaktiska åtgärderna är 

tillräckligt i varje enskilt fall.  

 

Den tredje dimensionen är de risker vårdstrukturen bidrar med, hög arbetsbelastning 

med köer till operationer, många planerade operativa ingrepp, för liten personalstyrka 

och bristfällig materialtillgång. Vårdstrukturen inkluderar de politiska, demokratiska 

och ekonomiska aspekterna av patientsäkerhetsarbetet med tillgängligheten i vården, 

kompetensen hos personalen, liksom ledningens betydelse för personalens 

säkerhetstänkande och för säkerhetskulturen på den enskilda arbetsplatsen 

(Socialstyrelsen, 2004).  

 

Leinonen och Leino-Kilpi (1999) beskriver i en genomgång av perioperativ forskning 

hur nervösa och oroliga patienterna var inför sin stundande operation. Vilka behov av 

lindring och vad som kan lindra och lugna patienters nervositet och oro skiljer sig från 

patient till patient. Undervisning och information preoperativt har visat sig öka 

patienters känsla av kontroll och därigenom minska deras oro inför operation (Leinonen 

& Leino-Kilpi, 1999).  

 

Att förhålla sig professionellt innebär att man ser varje patienten och situation som unik 

(Eriksson, 2002). Den perioperativa sjuksköterskans kommunikation med patienten 

handlar om att på kort tid skapa ett utbyte med patienten för att ha möjlighet att lugna 

och skydda en utsatt människa. Sjuksköterskan måste snabbt utröna vad den enskilde 

patienten behöver för att förbli eller bli lugnad under den oftast korta tid innan 

patienten sövs, såvida inte operationen sker i lokalbedövning då patienten är vaken 

under ingreppet och kommunikationen fortgår (Bull & FitzGerald, 2006). 
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Definitioner 

Den perioperativa sjuksköterskan 

Den perioperativa sjuksköterskan, specialistutbildad inom anestesi eller operation, 

vårdar patienter som genomgår olika typer av kirurgisk behandling. Förstavelsen peri- 

innebär tiden närmast före, under och efter något, i detta fall operationen (Lindwall, 

von Post & Eriksson, 2007).  

Sjuksköterskan inom perioperativ vård träffar oftast sin patient först när denne kommer 

till operationsavdelningen och sällan efter operationen. Sjuksköterskan har därför liten 

möjlighet att anpassa vården till den unika patienten eller möjlighet att få utvärdera och 

därigenom utveckla den vård han eller hon ger perioperativt (Rudolfsson, Ringsberg & 

von Post, 2003).   

 

Enligt Högskoleförordningen (2006:1053), ska en sjuksköterska med genomgången 

specialistsjuksköterskeexamen som anestesi- eller operationssjuksköterska, visa 

fördjupad förmåga att självständigt och i samråd med patienten kunna identifiera 

vårdbehov och upprätta en vårdplan. Sjuksköterskan ska även kunna leda och utvärdera 

vårdåtgärder som behövs för att främja hälsa, och förebygga ohälsa.  

 

Den perioperativa sjuksköterskan kombinerar direkt omvårdnad av patienten med 

indirekt omvårdnad som innebär handhavande av avancerad teknisk utrustning och 

tekniskt kunnande. Sjuksköterskor på operationsavdelningar upplever ibland en 

motsättning där den vårdande delen av arbetet är det som gör dem till sjuksköterskor, 

medan den tekniska delen är det som ger dem professionellt erkännande (Bull & 

FitzGerald, 2006).   

Perioperativ vård 

Perioperativ vård utgörs av de vårdhandlingar med vårdåtgärder den perioperativa 

sjuksköterskan genomför inom ramen för den operativa verksamheten (Lindwall & von 

Post, 2008a). Perioperativ vård kan, förutom kirurgisk behandling och den 

perioperativa vårdprocessen innefattar perioperativ dialog, vilka bidrar till att förbättra 

hälsa och livskvalitet hos patienten (Lindwall, von Post & Eriksson, 2007; Lindwall & 

von Post, 2008b).  
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Perioperativ vård delas in i tre tidsfaser med pre-, intra- och postoperativ fas. 

Preoperativ fas är tiden närmast före operationen. För patienten inleds den preoperativa 

fasen när beslutet om kirurgisk behandling tas (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999). 

Intraoperativ fas pågår under själva operationen och inleds då patienten kommer till 

operationsavdelningen och avslutas när operationen är klar och patienten lämnas över 

till den ansvariga sjuksköterskan på en annan avdelning. Postoperativ fas utgörs av 

tiden närmast efter operationen (Lindwall & von Post, 2008a).  

Vårdprocessen delas för sjuksköterskan in i fyra steg med patientberättelse, planering, 

genomförande och utvärdering av vården. Genom att följa vårdprocessens steg 

systematiseras vården av patienten under operation. Den perioperativa vården kan delas 

in i tre nivåer och består då av professionell naturlig vård, grundvård och specialvård. 

Trots att alla delar ska genomföras var för sig ska de tillsammans ses som en helhet. 

Om någon av de tre nivåerna utesluts är risken stor att patienten kränks (Lindwall & 

von Post, 2008a). 

Professionell naturlig vård  

Enligt Katie Eriksson (1992) är naturlig vård den närhet, omsorg och kärlek man ger 

och får från sina medmänniskor. Alla människor är i behov av naturlig vård oavsett 

graden av hälsa (Eriksson, 1992). Genom utbildning och erfarenhet utvecklas den 

naturliga vården till professionell naturlig vård (von Post, 1999). Den professionella 

naturliga vården sker spontant från den perioperativa sjuksköterskan och har som mål 

att visa patienten att sjuksköterskan finns till för patienten och för att öka patientens 

välbefinnande (Lindwall & von Post, 2008a). 

Grundvård 

Grundvård är att vårda patientens kropp. Under en operation sätts patientens förmåga 

att ta hand om sin kropp ur spel på grund av sövning och sedering. Patienten kan inte 

känna om kroppen ligger fel på operationsbordet, kan inte skyla sin kropp eller ta hand 

om sig själva. Den perioperativa sjuksköterskan utför här ett vårdande som skyddar 

patienten från faror och hot från omvärlden. Patientens behov av värme, cirkulation och 

andning ska tillgodoses, liksom skydd för ovärdig beskådan (Lindwall & von Post, 

2008a). 

Specialvård 

Specialvård är de medicinska handlingar och läkarordinationer som utförs. Den 

perioperativa sjuksköterskan med specialistinriktning mot anestesisjukvård 

säkerställer att patienten får anestesivård enligt ordination (Lindwall & von Post, 
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2008a), sjuksköterskan specialiserad inom operation har ansvar för aseptiken, att en 

antibakteriell miljö skapas runt operationssåret, instrumenteringen, samt att 

infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder vidtas i samband med 

operationer, behandlingar och undersökningar (Högskoleförordningen, 2006:1053). 

Perioperativ dialog 

Syftet med den perioperativa dialogen är att skydda den mänskliga värdigheten hos 

patienten, minska patientens lidande och skapa en säker perioperativ vård (Lindwall & 

von Post, 2009).  

 

Den perioperativa dialogen består av tre möten; pre-, intra- och postoperativt och 

mötena innehåller vårdprocessens steg med informationssamling och analys, planering, 

utförande och utvärdering (Lindwall & von Post, 2008a).  

 

Det första mötet mellan en perioperativ sjuksköterska och en patient sker vid den 

preoperativa dialogen. Den preoperativa dialogen sker en tid innan operationen, 

exempelvis på patientens avdelning. Vid den preoperativa dialogen får patienten 

möjligheten att i lugn och ro uttrycka sina tankar och eventuell oro inför sin operation, 

samt att berätta om sig själv för sjuksköterskan (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). 

Patienten får möjligheten att ställa frågor och få information, om han eller hon vill. Vid 

den preoperativa dialogen samlar sjuksköterskan information och analyserar samt 

planerar tillsammans med patienten den intraoperativa vården (Rudolfsson, Ringsberg 

& von Post, 2003).  

 

Den intraoperativa dialogen inleds då patienten kommer till operationsavdelningen och 

återigen träffar den perioperativa sjuksköterska han eller hon tidigare träffat. 

Sjuksköterskan genomför nu den vård de gemensamt planerat (Rudolfsson, Hallsberg, 

Ringsberg & von Post, 2003; Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). Den 

intraoperativa dialogen är inte bara ett samtal, utan också indirekt en bekräftelse på det 

preoperativa samtal man haft tidigare (Lindwall & von Post, 2009). Under tiden vården 

genomförs förklarar sjuksköterskan för patienten (om denne inte är sövd) vad som 

händer och varför, på så sätt förblir patienten delaktig i sin egen vård (Rudolfsson, 

Ringsberg & von Post, 2003) 
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Det postoperativa samtalet sker vid ett lämpligt tillfälle en tid efter operationen 

(Rudolfsson, Hallsberg, Ringsberg & von Post, 2003). Under det postoperativa samtalet 

får patienten möjlighet att berätta för sjuksköterskan om sin upplevelse av operationen 

(Lindwall, von Post & Bergbom, 2003), ställa frågor och kan få berättat för sig vad som 

omvårdnadsmässigt skedde efter sövningen. I den postoperativa dialogen har 

sjuksköterskan och patienten möjlighet att diskutera igenom och utvärdera den vård 

som genomförts under operationen och också möjlighet att visa sin uppskattning och 

tacksamhet gentemot varandra (Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003).  

Kontinuitet 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763, 2a §) har patienten rätt till 

kontinuitet och säkerhet inom vården och att god kontakt främjas mellan patient och 

vårdpersonal. Den perioperativa dialogen erbjuder ett arbetssätt där den perioperativa 

sjuksköterskan och patienten följs åt genom den perioperativa vårdprocessen (Lindwall, 

von Post & Bergbom, 2003). Syftet med att samma sjuksköterska genomför samtalen är 

att ge patienten trygghet och kontinuitet i samband med operationen (Lindwall & von 

Post, 2009), sjuksköterskan innebär kontinuiteten för patienten (Lindwall, von Post & 

Bergbom, 2003).  

I en undersökning av Lindwall, von Post och Bergbom (2003) beskriver 

sjuksköterskorna hur de upplevde att kontinuiteten påverkade patienterna på ett positivt 

sätt, bland annat med minskad oro från patienternas sida. Rudolfsson, Hallberg, 

Ringsberg och von Post (2003) beskriver i en studie hur patienterna upplevde en 

gemenskap med sjuksköterskan och hur löftet från sjuksköterskan att vara med 

patienten i alla steg av behandlingen ingav patienten ett sorts lugn.   

Patientinflytande 

Enligt lag (Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 1998:531, kap 

1, 1§) ska vård och behandling i möjligaste mån planeras tillsammans med patienten. 

Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007) skriver att förutsättningarna för patientens 

hälsa och välbefinnande i samband med operationen ökar genom att patienten står i 

dialog med sjuksköterskan från operationsavdelningen. Den perioperativa dialogen ger 

en helhetssyn och en möjlighet för sjuksköterskan att skapa en "vårdande relation" med 

patienten (Lindwall, von Post och Bergbom, 2003). Den vårdande relationen ger i sin 

tur en möjlighet att minska patientens lidande, skydda patientens värdighet och skapa 

välbefinnande för patienten i samband med operation (Rudolfsson, 2007; von Post, 
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1999). I en undersökning om patienternas upplevelse av perioperativ dialog 

(Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von Post, 2003) beskrivs hur patienterna upplevde 

att den perioperativa sjuksköterskan hade och tog sig tid för dem, hur de kände sig mer 

involverade, att de med sin kunskap om sig själva blev en resurs och tillgång för sitt 

och den perioperativa sjuksköterskans samarbete runt operationsplaneringen. Den 

perioperativa dialogen öppnar för att patienten får inflytande över sin egen vård.  

Arbetstillfredsställelse 

Den perioperativa sjuksköterskans omvårdnad av patienten sker dels direkt och dels 

indirekt genom att på ett säkert sätt handha den tekniska utrustningen som används på 

operation. Perioperativa sjuksköterskor kan ibland uppleva en konflikt i att den tekniska 

miljön kommer emellan sjuksköterskan och patienten (Bull & FitzGerald, 2006).  I två 

studier (Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von Post, 2003; Lindwall, von Post & 

Bergbom, 2003) där man undersökt patienters och perioperativa sjuksköterskors 

upplevelse av perioperativ dialog, beskriver de en sorts gemenskap i vårdmötet. 

Patienten och sjuksköterskan kom att lära känna varandra vilket uppskattades från båda 

när de sedan möttes på operationsavdelningen. Undersökningar om de perioperativa 

sjuksköterskornas upplevelser (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007; Lindwall, von 

Post & Bergbom, 2003) av att arbeta med perioperativ dialog tar upp tillfredställelse i 

arbetet och att den perioperativa vården synliggjordes. Sjuksköterskan hade tid att ägna 

sig åt patienten och utrymme fanns för planering och utvärdering (Lindwall, von Post 

& Bergbom, 2003) samt för komplettering av kunskap i samband med planeringen. 

Den gemensamma utvärderingen och återkoppling från patienterna gjorde att 

sjuksköterskorna kände att de hade möjlighet att utveckla sin kompetens. 

Sjuksköterskorna menade också att tiden patienten låg på operationsbordet blev 

effektivare då de var bättre förberedda vid patientens ankomst (Rudolfsson, Ringsberg 

& von Post, 2003).  

 

Rudolfsson, Ringsberg & von Post (2003) nämner att för att kunna införa perioperativ 

dialog i operationssjukvården krävs ändring i organisationen då perioperativ dialog kan 

komma att kräva ökade resurser med avseende på ekonomi, ledarskapsutveckling, 

bemanning och schemaläggning för att möjliggöra tid för möten med patienterna.  
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PROBLEMFORMULERING 

Studier av perioperativ dialog visar på ökat patientinflytande, ökad kontinuitet och ökad 

arbetstillfredsställelse i samband med perioperativ vård av patienter. Idag används 

perioperativ dialog endast på ett fåtal operationsavdelningar i Sverige. När nu 

perioperativ dialog enligt litteraturen gagnar patienterna, varför används inte det i större 

utsträckning på operationsavdelningar?  

SYFTE 

Syftet med pilotstudien är att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att införa 

och arbeta med perioperativ dialog på operationsavdelning.  

Frågeställning 

Vilka hinder respektive förutsättningar ser chefssjuksköterskor för införande av 

perioperativ dialog? 
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DESIGN 

Denna studie är att betrakta som en pilotstudie med kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats 

innebär att man undersöker hela upplevelsen hos studiedeltagarna inom området som 

studerats. En kvalitativ studie kan vara svår att generalisera, men ger den unika 

människans upplevelse (Polit & Beck, 2010). 

 Urval 

I studien användes bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att man väljer ut 

personer som finns tillgängliga för att delta i studien. Risken med bekvämlighetsurval 

är att det kan leda till bias och felaktiga fynd då urvalet av deltagare kanske inte 

representerar majoriteten av den grupp de valts ut ifrån (Polit & Beck, 2010). Till 

följd av pilotstudiens omfattning och tidsram bestämdes att 4 intervjupersoner var 

lagom. Hade inte fyra intervjupersoner varit tillgängliga hade studien genomförts med 

ett mindre antal deltagare. Förfrågan med projektplan och information sändes via e-

post till elva verksamhetschefer för operationsavdelningar vid sjukhus i 

Stockholmsområdet. Fem verksamhetschefer svarade, tre var positiva och två 

negativa. Kontakt togs med operationsavdelningarnas chefssjuksköterskor via e-post 

där projektplan och deltagarinformation bifogades. Sammanlagt fyra 

chefssjuksköterskor kontaktades (en verksamhetschef hade flera 

operationsavdelningar inom sin klinik) och dessa visade sig vara intresserade av att 

delta. Via telefon bokades tid och plats för intervjun enligt deltagarnas önskemål. Vid 

telefonsamtalet tillfrågades de om de var bekanta med perioperativ dialog, kriteriet 

för att delta i studien. Ingen av chefssjuksköterskorna hade arbetat med perioperativ 

dialog. Att chefssjuksköterskor valdes ut för intervjuerna är att dessa agerar emellan 

verksamhetschef och personalgrupp och organiserar arbetet på avdelningen.  

 

Datainsamlingen skedde under tre veckor i januari 2010. En intervju genomfördes 

under den första veckan, två intervjuer under den andra veckan och den sista och 

fjärde intervjun under den tredje veckan.  

 

Vid analysarbetet framkom att materialet var för omfattande för en pilotstudie, varför 

en intervju uteslöts. Lottning avgjorde vilken intervju som skulle uteslutas. 

Analysarbetet fortsatte med återstående material bestående av tre intervjuer. 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom ljudinspelade intervjuer med chefssjuksköterskorna 

vid av dem vald tidpunkt och plats. Alla intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Författarna delade upp ansvaret mellan sig då den 

ena författaren ställde frågorna och den andra skötte inspelningsapparatur och kom 

med eventuella följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer användes och frågor ställdes 

enligt en stödjande intervjuguide, se Bilaga 2. Semistrukturerad intervju används då 

forskarna vet vad de vill fråga, men inte vet vilka svar de kan förvänta sig (Gillham, 

2008). I arbetet användes en stödjande intervjuguide med frågor som ringade in 

området som undersöktes, samt eventuella följdfrågor för att få mer detaljerade svar. 

Deltagarna fick tala fritt utifrån frågorna som forskarna ställde (Polit & Beck, 2010). 

  

Varje enskild intervju tog mellan tolv och 26 minuter. De ljudinspelade intervjuerna 

transkriberades ordagrant, icke meningsbärande ljud exkluderades, vilket är tillrådligt 

att göra för att göra texten lättare att hantera (Gillham, 2008). Författarna transkriberade 

två texter var så snart som möjligt efter intervjuerna när de ännu var i färskt minne. De 

transkriberade texterna och ljudinspelningarna växlades mellan författarna för 

genomgång och godkännande av båda. Varje transkriberad intervju sändes via e-post 

till den som intervjuats för att läsa igenom sin text och godkänna utskriften innan 

analysen av materialet startade. Detta för att de skulle få möjlighet att kommentera, 

komplettera eller revidera uttalanden. Ingen av intervjupersonerna kom med 

revideringar. När intervjupersonerna godkänt transkriberingen raderades 

ljudinspelningarna. 

Analys 

Intervjumaterialet analyserades genom kvalitativ manifest innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys är en metod som används för att analysera icke numerisk data (texter) 

(Hsieh & Shannon, 2005). En manifest innehållsanalys beskriver vad som står i den 

text som analyseras, vad texten säger. Vid innehållsanalys bör materialet vara stort nog 

för att skapa en sammanhängande enhet men tillräckligt litet för att vara överskådligt 

under analysarbetet (Graneheim & Lundman, 2004).  

För att forskaren ska bli så bekant som möjligt med texten och få en känsla för texten 

som helhet bör den läsas igenom upprepade gånger (Graneheim & Lundman, 2004; 
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Hsie & Shannon, 2008). Analysen började med att intervjutexten lästes igenom på var 

sitt håll av båda författarna. Vid genomläsningen ställdes hela tiden frågan hur texten 

svarade på arbetets syfte. I texten framträdde då och markerades de delar som på något 

sätt anknöt till syftet. Dessa delar benämner Graneheim och Lundman (2004) som 

meningsbärande enheter (meaning unit), vilka är relaterade till varandra genom kontext.  

 

Författarna jämförde de meningsbärande enheterna på var sitt håll, markerade och 

diskuterade sig fram till vilka som verkligen var meningsbärande. De enheter man 

enades om kondenserades gemensamt och gavs ett ordningsnummer. I arbetet 

slutfördes kondenseringen av de meningsbärande enheterna innan koder skapades. Vid 

kondensering sammanfattas den meningsbärande enheten och kortas av utan att dess 

innehåll går förlorat (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna gav sedan på var sitt 

håll enheterna koder och jämförde därefter med varandra, vid oenighet diskuterades 

koderna och ändrades till dess enighet uppstod. De kondenserade meningsbärande 

enheterna sammanfattas i koder, etiketter, som beskriver dess innehåll och som ger 

överblick i det fortsatta analysarbetet (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna 

numrerades med samma ordningsnummer som motsvarande kondenserade enhet för att 

lätt kunna härledas tillbaka till den ursprungliga texten. De numrerade koderna skrevs 

på papperslappar. Författarna använde sedan papperslapparna till att hitta mönster och 

se hur dessa relaterade till varandra. Subkategorier skapades utifrån de mönster som 

lapparna med koder skapat. Flera subkategorier kan bilda en kategori och en kategori 

kan delas upp i subkategorier. När man skapar kategorier vid manifest innehållsanalys 

får inga data som är relaterade till arbetets syfte gå förlorade, alla data måste få en 

kategori och får inte heller passa i fler än en kategori, då måste man göra om 

analysarbetet. Data ska höra ihop inom en kategori och kategorierna ska vara klart 

avgränsade sinsemellan (Graneheim & Lundman, 2004).  
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ETISKA ASPEKTER 

Intervjuerna genomfördes med frivilligt deltagande. Deltagarna erhöll skriftlig och 

muntlig information om studien och sitt eget deltagande och att de närsomhelst under 

undersökningen kunde avbryta sin medverkan, utan att ange skäl. Skriftlig information 

sändes via e-post vid förfrågan om deltagande och muntlig information gavs i samband 

med intervjuerna. I undersökningen har deltagarnas identiteter, avdelningarnas och 

sjukhusens namn skyddats genom nummerkodning av materialet. Inte heller 

presenteras de specialiteter deltagarnas operationsavdelningar arbetar inom, då 

författarna anser att det kan bryta konfidentialiteten för deltagarna. Materialets 

nummerkoder har endast författarna känt till och det ljudinspelade intervjumaterialet 

destruerades efter godkänd transkribering. Det kodade transkriberade intervjumaterialet 

förvaras av författarna till dess studien är färdig, vilket de även kommer att göra efter 

godkänt arbete. Deltagarna gavs möjlighet att läsa det transkriberade materialet från 

intervjun de deltog i innan analysen påbörjades. Detta för att de skulle ha möjlighet att 

komplettera eller revidera uttalanden. 

 

Författarna kunde inte se hur undersökningen skulle kunna orsaka deltagare lidande. 

 

Under analysarbetet ströks genom lottning en av intervjuerna då materialets omfattning 

blev för stor för pilotstudien. Detta beklagar författarna då deltagarna lagt ner både tid 

och engagemang på sitt deltagande i studien.  

 

Förhoppningen med arbetet är att chefssjuksköterskorna och operationsavdelningarna 

ska få förslag på vilka förutsättningar som krävs för att införa och arbeta med 

perioperativ dialog. Deltagande chefssjuksköterskor och avdelningar kommer att få ta 

del av arbetet efter dess slutförande, liksom övriga intresserade. Arbetet är godkänt av 

Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska studentarbeten, D-nr 

031/2009. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i kategorier, subkategorier och sub-subkategorier, dels i löpande 

text och dels i Figur 1 (nedan). Två kategorier framkom vid analysen; förutsättningar 

och hinder för införande av perioperativ dialog. I kategorin förutsättningar framkom 

subkategorierna organisationsförändringar, sjuksköterskans behov, patientens behov 

och sjuksköterskans kunskap. Under subkategorin organisationsförändringar framkom i 

sin tur sub-subkategorierna drivande person, projekt, möjligheter och engagemang. 

Under kategorin hinder framkom subkategorierna organisationshinder, tidsbrist, 

personalbrist, sjuksköterskans motivation och patientens avsaknad av behov. Under 

subkategorin organisationshinder framkom sub-subkategorierna befintliga krav på 

organisation, prioritering, engagemang och schemaförändring. 

 

FÖRUTSÄTTNING 

 PATIENTENS BEHOV  

 SJUKSKÖTERSKANS BEHOV 

 SJUKSKÖTERSKANS KUNSKAP  

 ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 

o Projekt  

o Drivande person 

o Möjligheter 

o Engagemang 

HINDER 

 ORGANISATIONSHINDER 

o Befintliga krav på organisation 

o Prioritering 

o (Svårighet med) engagemang  

o Schemaförändring 

 TIDSBRIST 

 PERSONALBRIST 

 SJUKSKÖTERSKANS MOTIVATION 

 PATIENTENS AVSAKNAD AV BEHOV 

Figur 1: Resultat. Förutsättningar och hinder att införa perioperativ dialog. Kategorier, subkategorier och 

sub-subkategorier. 
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Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Alltså, vi har inte så 

mycket planerade 

operationer. 40 % 

utav våra patienter 

är akuta. Och det 

betyder att vi vet 

inte på morgonen 

vilka som ska 

opereras. Dom som 

är uppsatta på 

operation dagen 

innan är inte alltid 

säkert att vi har 

dom på morgonen.  

Vi har inte så 

många planerade 

operationer och 

vet inte alltid på 

morgonen vilka 

som ska opereras 

under dagen. 

 

Föränderligt 

operationsprogram 

Organisations-

hinder 

Sub-subkategori: 

Befintliga krav på 

organisation 

Hinder 

Figur 2: Exempel från innehållsanalysen 

 

Förutsättning 

Patientens behov 

 

Perioperativ dialog fyller en meningsfull funktion för patienterna. Patienterna kan ha 

mycket frågor och funderingar runt hur operationen går till och behov av förklarande 

samtal. Patienten får genom den perioperativa dialogen träffa en 

operationssjuksköterska innan operationen, vilket kan leda till att patienten känner sig 

trygg. Operationssjuksköterskan berättar, kanske visar bilder för att på visa patienten 

hur det kommer att gå till. På en avdelning hade de en preoperativ information i 

storgrupp som var mycket uppskattad.  

 

… patienten får träffa mig, svara på frågor för att jag vet att det finns mycket frågor som 

patienten har innan. Kanske hur man ligger eller vad som kommer att hända och ske 

under operationen. Och efteråt. Det finns så mycket frågor från patienten. Så det tror jag 

är ett jättestort behov utav. (Chefssjuksköterska A) 
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Då när jag liksom förklarade det för honom, så tyckte han att det var så himla bra. Ja 

visst finns behovet av ett förklarade samtal. För jag tror att det är det det handlar om. 

(Chefssjuksköterska C) 

 

Sjuksköterskans behov 

 

För att vilja förändra sitt arbetssätt krävs att det känns meningsfullt att arbeta med ett 

nytt arbetssätt. Som operationssjuksköterska vårdar man en (oftast) sövd patient och det 

är inte överallt man som operationssjuksköterska är med och hämtar patienten inför 

operationen och träffar då kanske bara patienten en kort stund inne på salen. Det skiljer 

sig i jämförelse med patientkontakten på en vårdavdelning. 

 

Så kan jag se liksom att som operationssjuksköterska så tappar man lite grann 

patientkontakt. Och det kan man ibland sakna. (Chefssjuksköterska C) 

 

Perioperativ dialog med patienten kan ge sjuksköterskan information som kan komma 

till nytta vid planeringen av patientens tid på operation, som då kan anpassas 

individuellt. Ökad kontakt med patienten ger en helhetsbild och en känsla av 

tillfredställelse och ökat ansvar. Sjuksköterskan får en helhetsbild av att följa patienten 

och en trygghet i sin yrkesroll. Perioperativ dialog skulle kunna ge mycket tillbaka till 

operationssjuksköterskan i dennes yrkesutövning.  

 

Man känner också väldigt mycket tillfredställelse, det vet man ju, att har man lite mer 

kontakt med patienten så får man ett större ansvar. Det är ungefär som där man att så fort 

man vet att sin släkting eller goda vän kommer hit, då beter man sig lite annorlunda 

faktiskt. Och då kanske det här skulle bli en effekt av, att man får en helhet att ta hand 

om patienten. (Chefssjuksköterska  B) 

 

Och det kan ju vara det där att man känner sig tryggare som operationssköterska om man 

nu får ta hela flödet med patienten, att jag känner igen Andersson eller Karlsson, direkt 

jag ser. (Chefssjuksköterska B) 

 

Sjuksköterskans kunskap 

 

När operationssjuksköterskan genomför perioperativ dialog kan denne ge information 

till patienten, grundad i sjuksköterskans specialkunskaper om operation. Patienten kan 
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vara i behov av att prata med någon som är insatt i den perioperativa vården, en 

kunskap vårdavdelningssjuksköterskan oftast inte har.  

 

… så har jag jobbat på en kirurgavdelning som färdig op-syrra. Där märkte jag också vad 

jag kunde tillföra... som personalen inte kunde. Personalen kan inte så mycket om 

operationerna som vi kan. (Chefssjuksköterska C) 

 

Organisationsförändringar 

 

För att kunna införa och arbeta med perioperativ dialog kan organisationen behöva 

förändras och struktureras om. Ett förslag till organisationsförändring är att arbetet 

börjar i projektform för att i projektet utarbeta en plan för att få det att passa i den egna 

verksamheten: 

 

Alltså jag tror man måste börja med nån sorts studie, nån sorts projekt måste man börja 

med. Man kan inte bara införa nånting och tro att det ska funka. Jag tror att man kanske 

måste gå projektvägen… (Chefssjuksköterska A) 

 

Innan man börjar arbeta med perioperativ dialog måste en klar och tydlig struktur 

finnas och iden vara väl förankrad i organisationen. Gärna med en drivande person 

tillsatt för att driva projektet. Operationsverksamheten är en krävande verksamhet med 

produktionskrav och tidspress. Den drivande personen ska då stå fri från den ordinarie 

verksamheten för att på så vis kunna ägna sin arbetstid åt att driva projektet med att 

införa perioperativ dialog. 

 

För när man väl startar nånting sånt här stort... och man vill att det ska bli... att det ska 

stanna liksom i verksamheten då tror jag att man måste gå rätt väg tror jag. Så man inte 

gör nåt snabbt, förstår ni? Man bara "Nu ska vi inför perioperativa samtal. Nu börjar vi 

på måndag". Och så startar man nånting som inte är väl förankrat och strukturerat, tror 

jag. Då är det lätt att det blir fel. Så det är... ja...så ser det ut hos oss i alla fall. 

(Chefssjuksköterska A) 

 

Man kommer aldrig riktigt till skott för att verksamheten äter utav en. Det är ju ändå den 

som går i första hand, därför tror jag att man … man väntar på att nån som kanske 

utanför tar tag i det och driver det här. (Chefssjuksköterska A) 
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I verksamheter med elektiv kirurgi såg de större möjligheter att använda sig av 

perioperativ dialog. Vid elektiv kirurgi är operationerna planerade för en tid framåt, 

verksamheten är till en viss grad förutsägbar, men kan komma att ändras. Elektiv 

kirurgi kan göra det lättare att planera sitt arbete och lägga om schemat.  

 

… att de elektiva salarna, att är man där som operationssyster, att har en vecka på sig då 

man vet att man är där, kan gå in och titta och titta vad det är för typ av patienter, och 

där, i det fallet så skulle man kunna söka sig ner till patienten. (Chefssjuksköterska B) 

 

Inom operationssjukvården har varit nyrekryteringen varit begränsad. Användandet av 

perioperativ dialog breddar operationssjuksköterskans yrke och skulle kunna ge ett ökat 

engagemang och till att fler söker sig till operationssjuksköterskeyrket: 

 

Man tror att genom att utöka variationen så kommer vi att få mer sökande och man 

kommer mer att vara motiverad för att jobba som operationssköterska. 

(Chefssjuksköterska B) 

 

Hinder 

Organisationshinder 

 

Hinder för att införa perioperativ dialog i organisationen är de befintliga kraven på 

organisationen både från den egna verksamheten och utifrån. Politiska och ekonomiska 

aspekter påverkar liksom hur arbetet på avdelningen är planerat. Patienterna kommer 

ibland in med kort varsel inför sin elektiva operation och då är det svårt att få tid till 

samtalet innan operationen med dem, samtidigt kan operationsprogrammet förändras 

och ändra förutsättningarna i sin tur. Akuta operationer gör det svårt att planera för 

perioperativ dialog.  

 

Idag är det så mycket sparbeting och man går så snävt så att det... det är... det är, alltså 

lite utopi att tro att man ska få in det på en specialistavdelning, alltså så som den här 

typen av avdelning. (Chefssjuksköterska C) 

 

Alltså, vi har inte så mycket planerade operationer. Fyrtio procent utav våra patienter är 

akuta. Och det betyder att vi vet inte på morgonen vilka som ska opereras. Dom som är 



 

  19 

uppsatta på operation dagen innan är inte alltid säkert att vi har dom på morgonen. 

(Chefssjuksköterska C) 

 

Ett annat hinder i organisationen är vilka prioriteringar man gör, vad man satsar 

resurserna på i verksamheten. Det krävs engagemang från flera håll för att få med sig 

alla inblandade och kunna organisera perioperativ dialog i verksamheten då det kan ses 

som ett samarbete inom kliniken. En förutsättning är att ledningen är engagerad. 

Hindret är att det krävs så många som är involverade. 

 

…vi är ju ganska lyckligt lottade som har en bemanning som är bra till... till att kunna 

driva projekt, men även ha kompetensutveckling på avdelningen. Men...Den 

kompetensutvecklingen vi har nu till mycket annat och är inte tillägnat till perioperativt 

samtal just nu (Chefssjuksköterska A) 

 

Idéen är... men då måste man ha med sig HELA ledningen. Alltså hela... hela liksom 

kliniken, alla bitar i det här, att få det att fungera. (Chefssjuksköterska A) 

 

Samma sjuksköterska ska följa patienten genom hela den perioperativa vården. Det 

finns behov av schemaförändringar så att samma sjuksköterska har möjlighet att följa 

patienten. 

 

Ska man ha samtal innan med patienten så ska man också instrumentera den patienten. 

Det krävs mycket organisatoriskt (Chefssjuksköterska B) 

 

Tidsbrist 

 

Ett stort hinder för att införa och arbeta med perioperativ dialog förefaller vara att få tid 

till det. Stora operationsprogram ger snäva tidsramar. Tid krävs både till att planera och 

införa, tid krävs till uppstarten och slutligen till att möta patienten före och efter.  

 

Det stora negativet som jag ser, det är det att det passar inte alltid verkligheten. Därför 

det finns inte tiden… (Chefssjuksköterska C) 

 

Vi måste ju ha den tiden också för att kunna utföra det här. (Chefssjuksköterska B) 

 

Personalbrist 
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Det finns en brist på operationssjuksköterskor inom operationssjukvården. 

Chefssjuksköterskorna tror inte att befintligt antal operationssjuksköterskor räcker, 

hade man haft tillgång till fler hade man nog redan infört det.  

 

Också att det finns resurser i form av fler operationssjuksköterskor. Och det är ju liksom 

dilemmat idag, att få operationssköterskor. För det är det som kanske har stupat under 

årens lopp, om det har funnits en större tillgång så hade man kanske redan infört det här. 

(Chefssjuksköterska B) 

 

Sjuksköterskans avsaknad av motivation 

 

Det är viktigt med motivation vid genomförandet av förändringar i arbetsorganisation. 

Alla sjuksköterskor är kanske inte positiva till att arbeta med perioperativ dialog och då 

kan det vara svårt att bli motiverad. Skäl som framkom i studien till varför 

sjuksköterskan inte är det kan vara att de jobbat i många år och att man har en väl 

inkörd och fungerande rutin som då skulle behöva ändras för att kunna arbeta med 

perioperativ dialog.  

 

Det är många av de här sköterskorna som är en äldre generationen dom tyckte att det här 

var liksom en extra uppgift som styrde fel litegrann… (Chefssjuksköterska B) 

 

…vi har en arbetsplats där… där operationssköterskorna var väldigt trogen sin 

arbetsplats. Medelåldern är relativt hög… man i sin utbildning så har man inte fått den 

här preoperativa, som ni har fått, alltså inblicken. Utan man, vi har fått som följer och det 

kanske inte alla tagit till sig den riktigt ordentligt…( Chefssjuksköterska B) 

 

Patientens avsaknad av behov 

 

Behovet av information hos patienten är individuellt, alla kanske inte har samma behov. 

Patientens avsaknad av behov av perioperativ dialog är ett tungt vägande skäl till att 

inte använda det. Vill patienterna inte delta i perioperativ dialog finns det ingen 

anledning att använda sig av det. En aspekt av att patienten inte har behov av 

perioperativ dialog kan vara att denne redan träffar många vid inskrivningen och 

ankomsten till sjukhuset. Mötet med operationssjuksköterskan skulle då istället för att 

tillföra något och fylla ett behov, ta tid från patienten.  
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För det blir ju lite tjatigt för patienten; operatören som informerar, och det är 

narkossköterskan som informerar, narkosläkaren som informerar, och så kommer också 

en operationssköterska att informera, gå in i varandras uppgifter mycket. 

(Chefssjuksköterska B) 

  

Sen är jag inte så säker på att alla patienter alltid vill ha så mycket information. Det är 

väldigt mycket information som fås till patienterna idag. (Chefssjuksköterska C) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I detta arbete intervjuades chefssjuksköterskor. I tidigare arbeten (Rudolfsson, 

Ringsberg & von Post, 2003; Lindvall, von Post & Bergbom, 2003; Rudolfsson, 

Hallberg, Ringsberg & von Post, 2003) intervjuades sjuksköterskor och patienter, vilka 

var övervägande positiva till att arbeta med perioperativ dialog. Trots det verkar få 

operationsavdelningar använda sig av det. Författarna ansåg att chefssjuksköterskor i 

sin roll som arbetsledande chef skulle kunna ge ett nytt perspektiv på perioperativ 

dialog och införande av det.    

 

 Litteratursökning genomfördes där sökordet perioperativ dialog användes med både 

den svenska och den engelska översättningen (perioperative dialogue).  

Vid sökning i databasen Cinahl är en övervägande del av artiklarna från Lindvall, von 

Post, Rudolfsson och Eriksson. I arbetet kommer många av artiklarna i bakgrunden från 

samma forskarsfär i olika konstellationer. Anledningen är att de är ledande inom 

forskningen runt perioperativ dialog i Sverige. Då det första steget i arbetet var att få 

grepp om vad perioperativ dialog verkligen är, användes deras tolkning som mall för 

hur perioperativ dialog kan genomföras. Författarna ansåg att arbetet skulle vinna på att 

beskriva den perioperativa vårdprocessen utifrån hur de beskriver den i sin bok då de 

anser sig ha skapat en ny tradition inom perioperativ vård.  

 

Vid sökning med sökord för perioperativ vård dök alternativa sökord för perioperativ 

dialog upp. Författarna ansåg i det skedet att artiklarna inte hade mer att tillföra arbetet 

som kom att fokusera på operationssjukvården i Sverige. Detta kan i efterhand ses som 

ett misstag då det kunde ha tillfört ett internationellt perspektiv på arbetet. Strävan har 

varit att ha med så aktuellt material som möjligt. 

 

Samtliga artiklar i studien har varit intervjustudier med kvalitativ ansats. En kvalitativ 

ansats undersöker upplevelsen hos studiedeltagare inom området som studerats och kan 

bestå av ett mindre antal deltagare. En kvalitativ studie kan inte generaliseras, men kan 

ge en riktning om den unika människans upplevelse.  
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Till intervjustudien valdes från början 4 chefssjuksköterskor från operationsavdelningar 

ut. I en kvalitativ intervjustudie är det inte mängden intervjuer utan kvalitén på 

materialet som eftersträvas. Då föreliggande studie är en pilotstudie bedömdes det 

initialt vara lagom med 4 deltagare, vilket senare reviderades då materialet visade sig 

bli för omfattande. Chefssjuksköterskor valdes ut då Rudolfsson, Ringsberg och von 

Post i en studie från 2003 rapporterar att det krävs organisationsförändringar för att 

kunna arbeta med perioperativ dialog. Chefssjuksköterskan har en ansvarsroll och är 

med och organiserar arbetet på en operationsavdelning. Men chefssjuksköterskan kan 

ju också ha ett annat perspektiv på den operativa verksamheten till viss del då en 

chefsposition gör att man ser verksamheten på lite annat sätt än som perioperativ 

sjuksköterska. I samband med perioperativ dialog refererar chefssjuksköterskorna till 

operationssjuksköterskan, medan det för författarna innebär den perioperativa 

sjuksköterskan, anestesi- och operationssjuksköterskan. Som blivande 

operationssjuksköterskor låg författarnas intresse i första hand på 

operationssjuksköterskans arbete med perioperativ dialog. Då författarna ville närma 

sig ämnet förutsättningslöst och då man på förhand inte vet vad intervjuerna kommer 

att ge, lades arbetets fokus på den perioperativa sjuksköterskan. 

  

Förfrågan om att få genomföra studien sändes ut till verksamhetscheferna för kliniker 

med operationsavdelningar. Operationsavdelningarna letades upp via internet på 

sjukhusens hemsida. Sjukhusen valdes ut efter sitt geografiska läge på reseavstånd för 

författarna. Vilka kliniker som valdes ut avgjordes av om adresserna kunde hittas på 

hemsidan. Sammanlagt 11 verksamhetschefer kontaktades, fem svarade på vår 

förfrågan, varav tre godkände att undersökningen utfördes inom deras klinik. 

Svarsfrekvensen kan kanske till viss del förklaras av att förfrågan sändes strax före jul 

2009. De brev med förfrågan vi sände ut till de positivt inställda verksamhetscheferna 

vidarebefordrades av dessa till chefssjuksköterskorna inom deras klinik. Ingen av de 

tillfrågade chefssjuksköterskorna avböjde medverkan. 

 

Författarna utgick ifrån att perioperativ dialog inte användes i så stor utsträckning inom 

urvalsområdet. Hade någon avdelning arbetat med perioperativ dialog hade detta setts 

som tillgång. Ingen av de valda operationsavdelningarna arbetade med perioperativ 

dialog.  
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Bekvämlighetsurval gör det enkelt för forskaren att välja ut deltagare då man väljer 

dem som är positiva och tillgängliga för att delta i en studie. Sena positiva svar blev 

exkluderade i denna studie (två personer). Bekvämlighetsurval väcker frågan om vilka 

som deltar och varför. Man deltar i en undersökning av olika skäl. Man kanske vill 

ställa upp för studenter, framföra en viss åsikt i frågan eller har intresse för frågan. 

Bevekelsegrunden för att delta är högst personlig och kan komma att speglas i 

resultatet.  

 

Bakgrundsinformation om deltagarna efterfrågades inte i studien, detta innebär en 

svaghet om studien ska upprepas, då man har svårt att få deltagare med motsvarande 

bakgrund. 

 

Frågorna utarbetades med fokus på syftet, "Vilka förutsättningar som krävs för att 

införa och arbeta med perioperativ dialog på operationsavdelning". Idealet hade varit att 

pröva frågorna i en testomgång innan den verkliga studien, men tiden begränsade det 

till enbart en tanke. Nu fick experimentet med ordningen på frågorna, eventuella 

följdfrågor och så vidare, ske under studiens gång. Dock har samma frågor ställts till 

alla deltagare, om än i omkastad ordning. Frågorna utformades utifrån författarnas 

uppfattning att man inte arbetade med perioperativ dialog. Hade någon av 

operationsavdelningarna infört perioperativ dialog hade frågorna omarbetats för att 

passa omständigheten genom att ändra tempus.  

 

Uppdelningen att den ena författaren ställde frågorna och den andra skötte 

inspelningsapparaturen och ställde eventuella följdfrågor gjorde att båda kunde 

koncentrera sig på sin uppgift under intervjuerna. Ovana vid intervjusituationen innebar 

dock svårighet att reflektera över informationen från deltagarna under intervjuernas 

gång och därigenom möjlighet vid rätt tillfälle ställa en givande följdfråga. Vid 

analysarbetet kom reflektioner som "här skulle man ha ställt den och den frågan!" 

 

Analysarbetet genomfördes dels av författarna på var sitt håll och dels tillsammans där 

analysmaterialet diskuterades till dess enighet uppstod. Vid analysen insåg författarna 

att materialets storlek överskred ramen för pilotstudien, då antalet koder uppgick till 

141 stycken, vilket gjorde det nästan omöjligt att få överblick över, varför en av 

intervjuerna, med lottens hjälp, ströks och arbetet fortgick med ett mer lätthanterligt 
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material. Här gick tyvärr material förlorat som både kunde ha stärkt resultat ytterligare 

och eventuellt belyst andra områden än de som framkom.  

 

Exempel på hur en kategori med subkategori och underkategorier utformats från den 

meningsbärande enheten visas i Figur 2. 

 

Resultatdiskussion  

Kategorierna förutsättningar och hinder valdes då de direkt svarar på arbetets syfte. 

Förutsättningar är en diffus etikett på kategorin då en förutsättning kan vara både som 

något positivt och något negativt beroende av synsätt. I detta arbeta avser förutsättning 

en positiv företeelse, något som är möjligt.  

 

Chefssjuksköterskorna i intervjuerna hade fokus på operationssjuksköterskan i fråga 

om förutsättningen att genomföra perioperativ dialog. Det framkom dock tankegång 

om att anestesisjuksköterskan skulle ha bättre förutsättningar då de oftast hämtade in 

patienten på sal och då träffade patienten innan. Verksamheterna lägger dock upp den 

delen av arbetet på olika sätt och man verkar inte göra likadant överallt. Att operation 

och anestesin förefaller vara uppdelade i olika verksamheter inom kliniken försvårar 

kanske att se varandra som tillgång. Det måste inte vara en operationssjuksköterska 

som genomför perioperativ dialog. Anestesi- och operationssjuksköterskan delar 

ansvaret för patienten de vårdar, man är ett team som samarbetar runt patienten för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa. Oavsett vem som genomför perioperativ dialog bör 

man vara medveten om och insatt i sin kollegas arbetsområde för att kunna få 

ömsesidig nytta av perioperativ dialog. Perioperativ dialog sker för patienten bästa, för 

att kunna planera, utföra och utvärdera sitt eget arbete.  

 

En aspekt som framkom i arbetet var patientens behov av förklarande samtal och att få 

möjlighet att ställa frågor. Detta stöds av Leinonen och Leino-Kilpi (1999) då 

preoperativ undervisning och information ökar patienten känsla av kontroll inför 

operationen. En annan aspekt var den att patienten skulle få möjlighet att prata om sin 

eventuella oro inför operationen, det kunde vara ett sätt att lindra oro och ge patienten 

trygghet vilket även beskrivs av Lindwall, von Post och Bergbom (2003). Genom att få 

träffa den perioperativa sjuksköterskan innan operationen skulle patienten känna en 
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trygghet i situationen och få en möjlighet att bli involverad och delaktig i sin vård. 

Patientens behov styrker införandet av perioperativ dialog. Vem har inte hört uttrycket 

"ovissheten är det värsta"? Patienten är oftast sövd under operation och har ingen aning 

om vad som händer och har hänt. Kan det vara så att patienter återkommer till vården 

på grund av sin oro och sin ovisshet om vad som hände under operationen? Att få ett 

bra bemötande och att känna att man har kontroll över läget trots att man oftast inte kan 

göra något åt det, kan utgöra en trygghet i sig. Med perioperativ dialog finns möjlighet 

att ge den tryggheten.  

 

Den perioperativa dialogen ger sjuksköterskan en trygghet i sin yrkesroll och ökar 

möjligheten att uppfylla de krav Högskoleförordningen, hälso- och sjukvårdslagen samt 

Socialstyrelsens författningar ställer på den perioperativa sjuksköterskan. Genom ökad 

kontakt med patienten får den perioperativa sjuksköterskan en helhetsbild, en möjlighet 

att kunna identifiera vårdbehov och anpassa vården till den enskilda patienten. Det 

stöds av Rudolfsson, Ringsberg och von Post (2003) då de skriver att den perioperativa 

sjuksköterska har liten möjlighet att anpassa vården till den unika patienten. Den 

perioperativa sjuksköterskan kan sällan utvärdera sitt arbete utifrån patientens 

upplevelse av den perioperativa vården. Även om man gör som man alltid gjort och det 

har fungerat bra, man följer lagar och riktlinjer så vet man inte hur patienten upplever 

vården. I högskoleförordningen (2006:1053) omnämns att en del i 

specialistsjuksköterskans arbete är att utvärdera vårdåtgärder. I den perioperativa 

dialogen ingår att sjuksköterskan och patienten tillsammans utvärderar den genomförda 

vården, vilket ger en möjlighet för sjuksköterskan att utveckla sitt arbete.  

 

Kategorin Förutsättning i organisationen kan ses som ett tips på hur man kan lägga upp 

arbetet med att införa perioperativ dialog på operationsavdelningen. Att det finns en 

drivande person som tar tag i projekt, att man kan börja införa perioperativ dialog på 

elektiva salar samt att perioperativ dialog kan komma att locka fler till 

operationssjuksköterskeyrket. Behov av ökade resurser gällande bland annat 

bemanning och ledarskapsutveckling tas upp av Rudolfsson, Ringsberg och von Post 

(2003). Den drivande personen skulle då kunna vara en del av den ökade resursen i 

bemanningen och inneha ledarskap för införandet av perioperativ dialog och lägga om 

schemat så att en sjuksköterska kan genomföra alla tre samtalen.  
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I resultatet framkom att användandet av den perioperativa dialogen skulle kunna få som 

följd att fler sjuksköterskor söker sig till operationssjuksköterskyrket. Sjuksköterskorna 

i tidigare undersökningar (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007; Lindwall, von Post 

& Bergbom, 2003) beskriver hur den perioperativa dialogen synliggjorde deras arbete, 

det blev tydligare för dem själva. Genom den perioperativa dialogen kommer 

operationssjuksköterskan ut på vårdavdelningen och träffar patienten. Det skulle 

synliggöra operationssjuksköterskans arbete även för andra utanför 

operationsavdelningen och skulle kunna leda till att fler sjuksköterskor väljer 

specialistutbildningen. 

 

Hinder i organisationen omfattas av befintliga krav på verksamheten med bland annat 

ekonomi, hur prioriteringar sker på avdelning, svårigheter med att få med alla i ett nytt 

arbetssätt och att skapa ett arbetssätt där sjuksköterska kan följa patienten. I resultatet 

framkom att höga produktionskrav, med tidspress och många operationer per dag utgör 

ett hinder mot perioperativ dialog. Socialstyrelsen (2004) nämner hur bland annat hög 

arbetsbelastning och köer till operation kan utgöra en säkerhetsrisk för patienten inom 

operationssjukvården. I den kontexten blir arbetssättet med perioperativ dialog extra 

viktigt för att patienten ska få en bra och säker vård. Det blir en ond cirkel eftersom 

högt produktionskrav indirekt kan innebära ett hot mot patientens säkerhet. Patientens 

säkerhet kan å ena sidan säkerhetsställas med perioperativ dialog, men å andra sidan 

kan perioperativ dialog vara svårt att anamma på grund av höga produktionskrav. 

 

Sub-subkategorin till organisationshinder, engagemang, är i sig inte ett hinder. 

Engagemang blir ett hinder först när det saknas, men att engagera stora delar av en 

klinik kan i sig innebära ett hinder, då det är många inblandade.  

 

Tidsbrist som hinder återkom genom alla intervjuerna i arbetet. Tid krävs till att starta 

upp perioperativ dialog och arbeta med det. Chefssjuksköterskorna i undersökningen 

beskrev hur kraven på operationssjukvården och bristen på tid utgör ett hinder för 

införande av perioperativ dialog.  

 

Chefssjuksköterskorna uttrycker i intervjuerna att bristen på operationssjuksköterskor 

utgör ett hinder för införande av perioperativ dialog. Enligt ett citat skulle perioperativ 

dialog kanske redan ha införts om det funnits fler operationssjuksköterskor. Det relativt 
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låga antalet operationssjuksköterskor och det höga antalet operationer resulterar i ett 

oerhört högt arbetstryck för operationssjuksköterskorna. För att 

operationssjuksköterskan ska kunna följa patienten, möta patienten på dennes 

avdelning, måste det kunna ske utan att arbetet på operationsavdelningen blir lidande. 

Kan det vara en fråga om bemanning och schemaläggning, hur man bäst utnyttjar 

resurser man har och prioriterar? Med dagens höga produktionskrav kan det innebära 

en svårighet att förändra och införa ett arbetssätt samtidigt som produktionen fortgår. 

 

Vad har operationssjuksköterskor för motiv till att inte vilja arbeta med perioperativ 

dialog? I intervjuerna framgår att hur bekant operationssjuksköterskan är med 

perioperativ dialog kan spela en roll i hur arbetssättet uppfattas. Rudolfsson, Ringsberg 

och von Post (2003) beskriver hur den perioperativa sjuksköterskan träffar patienten 

först på operationsavdelningen. För operationssjuksköterskor som har arbetat en längre 

tid på en operationsavdelning kan det vara ovant att börja arbeta med patientkontakt på 

ett annat sätt. Låg motivation bland operationssjuksköterskor kan också härröra från att 

man inte har fått utbildning i perioperativ dialog, och då inte riktigt förstår vad det 

innebär för dem själva och för patienten. I intervjuerna framkom att vissa 

operationssjuksköterskor uppfattar perioperativ dialog som en extra uppgift i deras 

arbete. Det kan kanske härröras från otillräcklig inblick i vad perioperativ dialog 

innebär eller upplevelse av att tryggheten rubbas i ett nytt arbetssätt.  

 

I intervjuerna nämns det vid ett flertal tillfällen att ett hinder för användandet av 

perioperativ dialog är att patienten inte har något behov av att träffa 

operationssjuksköterskan då de redan träffar många inför sin operation. Det kan inte 

vara ett hinder att införa perioperativ dialog bara för att några av patienterna inte har 

behov av det. De som är i behov av perioperativ dialog går miste om den möjlighet det 

kan ge om man inte inför det. Patienterna i en studie av Rudolfsson, Hallberg, 

Ringsberg och von Post (2003) upplevde ett lugn i att ha följe med en perioperativ 

sjuksköterska i varje steg av operationsvården. Alla människor är olika, vissa har ett 

behov av perioperativ dialog, andra kanske inte har det. Eriksson (2002) skriver att 

professionellt förhållningssätt är att se varje situation och patient som unik. 

 

Det förfaller finnas kunskapsluckor avseende perioperativ dialog ute i verksamheterna. 

Syftet med perioperativ dialog är inte i första hand en informationsstund, utan en 
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möjlighet för sjuksköterska och patienten att knyta an och skapa en kontinuitet i 

samband med operation. Patienten blir delaktig i sin egen vård och sjuksköterskan får 

på så vis hjälp vid planeringen av patientens vård och möjligheten att utvärdera 

densamma.  

Man kan införa perioperativ dialog som ett komplement och utföra det när tid ges. I ett 

föränderligt operationsprogram sker det att operationer stryks eller avslutas tidigare än 

planerat. Detta kan vara en möjlighet att införa perioperativ dialog, att sjuksköterskan 

kan arbeta med det utan tvång och få bygga upp ett eget arbetssätt kring det. Man 

kanske inte måste genomföra det med alla patienter. Som med annat måste det finnas 

en flexibilitet för att passa verksamheten.   

Slutsats 

Chefssjuksköterskor innehar en ledarroll på avdelningar med krav på sig utifrån med 

avseende på produktion och ekonomi. Chefssjuksköterskorna i undersökningen har 

svårt att se hur perioperativ dialog skulle kunna införas i deras operationsverksamhet. 

De pekar på personalbrist, svårigheter i att operationssjuksköterskan ska ha möjlighet 

att följa patienten, och att få tiden att räcka till. Men de ser även att det finns ett behov 

hos patienter och personal, möjligheter att införa det i elektiv verksamhet och att det vid 

införandet finns behov av en drivande person som kan starta upp införandet genom 

projekt.  

Klinisk betydelse 

En avdelning kan använda de förutsättningar och hinder som framkommit som ett 

arbetsunderlag vid införande av perioperativ dialog.  

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Förslag till fortsatta studier är att intervjua personal från operationsavdelningar där man 

arbetar med perioperativ dialog. I ett sådant arbete skulle resultatet från det här arbetet 

kunna ligga till grund för forskningsfrågor utifrån aspekten förutsättningar hinder och 

hur de kommit förbi dem. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
 

Deltagarinformation  
 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

operationssjukvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att 

genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats på 15 

högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Perioperativ dialog. Utopi eller verklighet? 

 
Området vi önskar studera är: Perioperativ dialog 

 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten D-nr 031/2009 
 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervju-undersökning angående: Vad krävs 

på operationsavdelningen för att införa perioperativ dialog? 

 

Intervjun tar ca 30-60 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas anonymt 

och konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan 

identifieras. Intervjun kommer att ske under januari 2010. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss (se nedan).  

 

Stockholm åååå mm dd 

 

Studentens signatur   Studentens signatur 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Telefonnummer    Telefonnummer 

Mail-adress    Mail-adress 
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Handledares signatur 

Namnförtydligande 

Mail-adress 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 



 

  36 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

"Vilka erfarenheter av perioperativ dialog har ni på er operationsavdelning?"  

Vad förefaller positivt med perioperativ dialog? 

Vad förefaller negativt med perioperativ dialog?   

"Vad tror du skulle krävas för att kunna införa perioperativ dialog på din 

operationsavdelning?"  

 

 

 

 


