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Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter patienter har av bemötande, integritet och 
miljö på en uppvakningsavdelning. Studien är kvantitativ med deskriptiv design och utgörs av 
en enkätundersökning som patienter vårdade på en uppvakningsavdelning, på ett länssjukhus i 
södra Sverige, har fått besvara. I bakgrunden beskrivs vad postoperativ vård innebär och vilka 
faktorer som påverkar patienten. Vidare beskrivs bemötande, integritet och miljö på 
uppvakningsavdelningar baserat på litteratur och tidigare forskning inom området. Den enkät 
som används i studien är utarbetad utifrån frågeformuläret KUPP (Kvalitet Ur Patientens 
Perspektiv) vilket anses vara väl beprövat. Enkätens 15 påståenden bedöms dels utifrån 
upplevd realitet och dels utifrån vilken subjektiv betydelse det har för patienten. Dessutom 
ingår två öppna frågor där patienterna fått möjlighet att kommentera sina erfarenheter fritt. 
Studien pågick under fyra på varandra följande dygn då ordinarie operationsverksamhet 
bedrevs. Enkäten besvarades av 59 patienter, vilket innebar en svarsfrekvens på 91 procent. 
Studiens huvudresultat visar att de deltagande patienterna har mycket positiva erfarenheter av 
personalens bemötande på uppvakningsavdelning. Patienternas erfarenheter av integritet är 
mindre positiva, miljön är det område som patienterna har minst positiva erfarenheter av. 
Resultatet diskuteras utifrån Paterson och Zderads humanistiska omvårdnadsteori som betonar 
den intersubjektiva verkligheten, det som sker människor emellan. 
 
Nyckelord: patienterfarenhet, uppvakningsavdelning, bemötande, integritet, miljö 
 



 

 

 

Summary 
 
Patients` experiences of treatment, integrity and environment in a 
postanaesthesia care unit. 
 
The aim of this study is to examine patients` experiences of treatment, integrity and 
environment in one postanaesthesia care unit (PACU). The study is quantitative with 
descriptive design based on a questionnaire responded by patients nursed in the PACU. In the 
introduction postanaesthesia care is described. Furthermore treatment, integrity and 
environment in the PACU are described, based on literature and earlier research. The 
questionnaire used in the study, is redrafted from the questionnaire KUPP (quality from the 
patient's perspectives). The 15 assertions of the questionnaire are rated both on the basis of 
experienced reality and on the basis of which subjective importance it has for the patient. 
Moreover, two open questions were included which made it possible for the patients to 
comment their experiences free. The study was taking place during four consecutive days and 
nights in which ordinary surgical activity was going on. The questionnaire was responded by 
59 patients (91 %). The findings of this study shows that patients` have very positive 
experiences of the personnel's treatment in the PACU. The patients' experiences of integrity 
are less positive, and the patients has least positive experiences of the environment. The result 
is discussed on the basis of Paterson and Zderads humanistic nursing theory. 
 
Keywords: patients` experience, post anaesthesia care unit, treatment, integrity, environment 
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Introduktion 
 
På sjukhusens uppvakningsavdelningar vårdas många patienter varje dygn, vissa endast en 
halvtimme och andra med vårdtider över ett dygn. Efter att som patient ha överlämnat sig i 
narkos- och operationspersonalens händer, återtar patienten sakta sin personliga integritet och 
autonomi under vårdtiden på uppvakningsavdelningen. En av personalens viktigaste uppgifter 
är att med sin närvaro hjälpa patienten i denna process. Som sjuksköterskor verksamma vid en 
intensiv- och uppvakningsavdelning på ett länssjukhus i södra Sverige har vi intresserat oss 
för hur patienter på uppvakningsavdelningen upplever omvårdnaden. Det sker mer och mer en 
betoning på kvalitet ur patientens perspektiv, till skillnad från tidigare då tyngdpunkten låg 
mer på ekonomisk och medicinsk kvalitet. Patienters subjektiva uppfattningar har kommit att 
användas som en indikator på vårdkvalitet. Myles visar i en metaanalys av tidigare studier om 
patienttillfredsställelse, att de viktigaste faktorerna i vårdkvaliteten är mänsklighet och klinisk 
kompetens. Det påtalas även att patienttillfredsställelse är en komplex och multidimensionell 
konstruktion som kräver mer forskning och utvärdering (1). På uppdrag av vår arbetsledning 
har vi därför gjort en studie om vad patienter anser om omvårdnaden avseende bemötande, 
integritet och miljö på uppvakningsavdelningen. Denna studie är ett 
kvalitetsutvecklingsarbete som syftar till att ge underlag för att förbättra verksamheten.  
 
 

Bakgrund 
 

Postoperativ vård 
 
Den postoperativa vården föregås av anestesi och operation. En operation kan ske planerat 
eller akut beroende på hur brådskande ingreppet är. Detta beslut tas av ansvarig läkare. Den 
patient som ska genomgå en planerad operation får oftast veta det i god tid vilket ger 
möjlighet till mental förberedelse. För den patient som ska genomgå ett akut ingrepp är tiden 
för förberedelse oftast kort. Inför anestesi och operation är det naturligt att patienten kan vara 
orolig. Även ett litet ingrepp kan upplevas som stort för patienten, både fysiskt och psykiskt. 
Eventuella egna eller anhörigas erfarenheter av anestesi och operation kan påverka hur orolig 
patienten är. Genom noggrann information inför operation minskar ofta patientens oro och 
osäkerhet (2).  
 
I det omedelbara postoperativa förloppet på uppvakningsavdelningen vaknar patienter upp 
från anestesin, alternativt släpper bedövningen hos de patienter som fått regional anestesi. 
Kvardröjande effekter av anestesimedel och starka smärtstillande läkemedel kan ge 
livshotande andningspåverkan och påverka cirkulationen negativt (2). Personalen på 
uppvakningsavdelningen ansvarar för observation, kontroll och eventuella åtgärder 
beträffande patientens andning, cirkulation och urinproduktion. Förutom dessa vitala 
funktioner är övervakning av patientens välbefinnande, så som vakenhet, smärta, illamående 
och oro en stor del av vården på uppvakningsavdelningen. Dålig eller otillräcklig andning är 
en av de vanligaste komplikationerna efter anestesi och operation. Flera faktorer inverkar men 
det är främst läkemedel av opioidtyp som orsakar hypoventilation. Andningsfrekvensen 
räknas för att tidigt upptäcka och åtgärda otillräcklig andning. Lågt blodtryck är en vanlig 
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postoperativ komplikation. Det orsakas oftast av kvardröjande anestesiläkemedel eller 
vätskebrist men kan även vara tecken på pågående blödning. På uppvakningsavdelningen 
mäts därför blodtryck och puls kontinuerligt. Njurfunktionen övervakas genom att 
urinproduktionen följs. Under anestesi och operation kan blåstömningsfunktionen påverkas, 
därför är det viktigt att kontrollera blåsfyllnaden postoperativt. Temperaturmätning är en del 
av övervakningen eftersom lång operationstid samt större ingrepp kan leda till låg 
kroppstemperatur (<36 grader) vilket i förlängningen kan orsaka obehag, huttring och ökad 
syrekonsumtion hos patienten (3, 4, 5). Övergående oro och förvirring är vanligt hos den 
postoperativa patienten, personlig närvaro av personalen och lugnande samtal är därför också 
en viktig del av vården. På uppvakningsavdelningen lämnas aldrig patienterna utan tillsyn (3, 
6). Efter genomgången anestesi har patienten ofta en förändrad perception vilket innebär att 
upplevelsen av ljud och ljus är förstärkt. Alla patienter övervakas med hjälp av 
övervakningsutrustning vilket normalt innebär att EKG-elektroder, blodtrycksmanschett och 
pulsoximeter är kopplade till patienten. Beroende på vilken operation som är genomförd kan 
även andra slangar vara kopplade till kroppen (3, 4, 5). 
 
Patienten som anländer till uppvakningsavdelningen är allt ifrån djupt sovande till helt vaken 
beroende på vilken anestesiform som använts. Anestesiformen väljs utifrån vilken operation 
som ska utföras samt patientens hälsotillstånd. Generell anestesi innebär att patienten sövs 
under operationen. Den patient som har fått generell anestesi har ofta sänkt vakenhetsgrad när 
han eller hon anländer till uppvakningsavdelningen. Vissa patienter är smärtpåverkade vid 
ankomsten till uppvakningsavdelningen. Det är relativt vanligt att patienten inte förstår att 
operationen är över vid uppvaknandet. Regional anestesi innebär att endast det område som 
ska opereras bedövas, patienten kan därmed vara vaken under hela förloppet. Vid ankomsten 
till uppvakningsavdelningen har den regionalt bedövade patienten oftast inte ont och är fullt 
medveten om vad som händer runt omkring. Hur länge patienten övervakas på 
uppvakningsavdelningen beror på vilken operation som är genomförd, valet av anestesiform, 
patientens hälsotillstånd, eventuella postoperativa komplikationer och behov av smärtlindring 
(3, 4, 5).  
 
 

Bemötande på uppvakningsavdelning 
 
Bemötandet av patienten på uppvakningsavdelningen är en viktig del av omvårdnaden för att 
patienten ska kunna känna tillit och trygghet i situationen (7). Att inte känna igen miljön och 
utrustningen runt omkring sig i kombination med desorientering till följd av anestesi kan 
orsaka oro hos patienterna. Uppgiften för vårdpersonalen på uppvakningsavdelningen är 
därför att skydda patienten i den omedelbara postoperativa perioden när han eller hon är som 
mest sårbar. Under vårdtiden förflyttar sig sedan patienten längs ett kontinuum från beroende 
till oberoende (6). 
 
Studier om vad patienter anser om vården på uppvakningsavdelningar handlar framförallt om 
patienttillfredsställelse, där en god relation mellan sjuksköterskan och patienten pekas ut som 
speciellt viktig (8, 9). För att skapa en god relation med patienten måste sjuksköterskan kunna 
etablera förtroende (7). En god relation karaktäriseras enligt patienterna av förståelse, respekt, 
ärlighet, samarbete, humor, att sjuksköterskan tar sig tid för patienten och visar empati (9). 
Perry skriver att beröring och lågmäld samtalston i samband med uppvaknandet främjar 
patienttillfredsställelsen (8). Att patienterna blev vårdade av så få personer som möjligt ledde 
också till ökad patienttillfredsställelse (9). 
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Bemötande av patienter på uppvakningsavdelningen handlar även om hur personalen 
kommunicerar med patienterna. Mallett beskriver ett problem i bemötandet av den 
postoperativa patienten med sänkt vakenhet. I kommunikationen med denna patient är oftast 
de vanliga sätten att inleda en kommunikation ineffektiva. Sjuksköterskan är dock känslig för 
den postoperativa patientens begränsade kommunikationsförmåga och använder sig av både 
verbala och icke verbala handlingar för att engagera patienten i konversationen. 
Sjuksköterskan accepterar också minimal respons från patienten som prov på deltagande (10). 
McCabe visar i sin studie att sjuksköterskor är bra på att kommunicera med patienter när de 
använder sig av ett patientcentrerat kommunikationssätt som till skillnad från det 
uppgiftscentrerade utgår från patientens behov. Detta underlättar också utvecklingen av en 
positiv relation mellan sjuksköterskan och patienten, vilket i förlängningen leder till högre 
kvalitet i omvårdnaden (11). 
 
 

Integritet på uppvakningsavdelning 
 
Redan vid ankomsten till uppvakningsavdelningen är patientens integritet negativt påverkad 
eftersom kontrollen över den egna kroppen är inskränkt. Patienten är påverkad av anestesin 
antingen av den generella anestesin med sänkt vakenhet, eller av den regionala anestesin 
genom att förmågan att kunna röra sig är inskränkt. Att patienten är sängliggande utan egna 
kläder och endast har operationsskjorta på sig är också faktorer som bidrar till att öka känslan 
av kontrollförlust (7). Även autonomin, människans oberoende, är begränsad hos de flesta 
patienter på uppvakningsavdelningen till följd av smärta, oro, sedering och anestesi. Som 
sjuksköterska är det viktigt att försöka finna en balans mellan respekten för patientens 
autonomi och förmyndaraktig välvilja, dvs. att göra det som är bäst för patienten även om inte 
han eller hon vill det (6). 
 
Utformningen av uppvakningsavdelningen med det öppna rummet och tätt mellan sängarna, 
som är en förutsättning för denna typ av vård (3), bidrar till att patientens personliga integritet 
kan bli hotad. För att bevara patientens integritet bör skärmar och vikväggar användas vid 
t.ex. bäddning, omläggning, kontroll av förband eller tappning av urin (4). Med tanke på att 
sängarna står tätt är det viktigt att personalen kommunicerar på ett sådant sätt att patientens 
integritet bibehålls vid t.ex. överrapportering mellan sjuksköterskor, eller när information ges 
till patienten (9). En studie visar också att patienterna ville få möjlighet att ostört ringa till sina 
anhöriga efter operationen, vilket också kan vara ett sätt att bevara den personliga integriteten 
(8). 
 
 

Miljö på uppvakningsavdelning 
 
Uppvakningsavdelningen ligger vanligtvis i nära anslutning till operationsavdelningen för att 
transporterna av nyopererade patienter ska bli så korta som möjligt. Uppvakningsavdelningen 
består oftast av ett stort öppet rum, detta för att personalen ska ha en bra överblick över 
patienterna som övervakas. Det bör dock finnas möjlighet till avskärmning mellan 
patientplatserna för att patientens integritet ska kunna bevaras vid bäddningar, omläggningar, 
undersökningar och rapportering mellan personal (3). 
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Tidigare forskning kring miljö på uppvakningsavdelning handlar framförallt om ljudnivån. 
Ljuden på uppvakningsavdelningen har många olika källor; larm från övervakningsutrustning, 
telefonsignaler, dörrar som öppnas och stängs, slammer från ex tvättfat och bäcken, ljud från 
medpatienter, ex snarkningar, kräkningar och jämmer, samtal mellan personal och mellan 
personal och patient (12, 13). Andra faktorer som också ger höga ljudnivåer är ökad aktivitet 
samt närvaro av mycket personal eller patienter. På uppvakningsavdelningen uppmäts de 
högsta ljudnivåerna under dagtid. Ljudnivåer över 65 decibel har visat sig öka utsöndringen 
av stresshormoner hos både patienter och personal. Detta stresspåslag kan fortgå i 30-90 
minuter efter att de höga ljudnivåerna upphört. Höga ljudnivåer kan också leda till sämre 
sömn, trötthet, huvudvärk och personlighetsförändringar (13). Smith beskriver i sin studie att 
hög ljudnivå kan påverka personalen så att deras koncentration och mentala kapacitet 
minskar. I studien påtalas även att det finns många individuella variationer i hur man påverkas 
av hög ljudnivå (14). 
 
Enligt tidigare studier är det konversation mellan personal samt telefonsignaler som ger högst 
ljudnivå och stör patienterna mest (12, 14, 15, 16). Musik är ett sätt att förbättra ljudmiljön 
och minska oro hos patienter. O´Neill visar att patienter på uppvakningsavdelningen som fått 
lyssna på självvald musik i hörlurar har en signifikant reduktion i upplevd stress (17). Shertzer 
och Fogel-Keck visar i en quasiexperimentell studie att musik och lågmäld konversation ger 
en ökad patienttillfredsställelse på uppvakningsavdelningen. De såg också att dämpad 
belysning leder till att personalen sänker samtalstonen (15).  
 
 

Paterson och Zderads humanistiska omvårdnadsteori 
 
Som en metateori för omvårdnad beskriver Paterson och Zderads humanistiska 
omvårdnadsteori välutvecklade perspektiv på begreppen omvårdnad och människa och 
mindre välutvecklade perspektiv på begreppen hälsa och miljö. Omvårdnad beskrivs i teorin 
som en erfarenhet mellan människor, existentiell närvaro och medvetenhet (18, s. 129). ”Det 
är individens inneboende förmåga att möta andra personer-som-personer som ger upphov till 
dimensionen ”det emellan” som en sida av verkligheten.”(18, s. 130). I teorin betonas 
relationsaspekten mellan sjuksköterskan och patienten, och omvårdnad betraktas därför som 
en speciell form av mänsklig relation som är både lik och olik andra typer av mänskliga 
relationer. De menar också att människan har en inneboende förmåga att bemöta, och välja 
hur hon ska bemöta de situationer hon ställs inför i sitt liv. Förmågan att knyta relationer till 
andra, dvs. förmåga till närvaro är en nyckelegenskap. Paterson och Zderad var bland de 
första inom omvårdnadsforskningen som utvecklade begreppet närvaro i omvårdnad. ”Dess 
förekomst eller frånvaro kan upplevas. Både sjuksköterska och patient är medvetna om den. 
Den gör individen medveten om sig själv och den andre. Närvaro ger sjuksköterska och 
patient möjlighet att visa respekt, närhet, omsorg – kort sagt bekräfta varandra. I 
sjuksköterska – patient - situationer förväntar sig båda parter att sjuksköterskan är 
närvarande.” (18, s. 141). Paterson och Zderad menar angående miljö att omvårdnad äger 
rum i en verklighet bestående av människor och ting i tid och rum. Varje människa har sitt 
eget unika perspektiv på verkligheten vilket innebär att alla människor ser, hör, känner, 
smakar och upplever sin omvärld på olika sätt. Även om den inkluderar en objektiv verklighet 
så är teorins miljöaspekter främst inriktade på tid och rum som de upplevs av patient och 
sjuksköterska. Paterson och Zderad erkänner miljöns betydelse för omvårdnadssituationen, 
men framhåller ”det emellan” (den intersubjektiva omvårdnadsrelationen) som den viktigaste 
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faktorn. Begreppet ”allt på en gång” är ett centralt begrepp inom teorin där både det 
paradoxala i den mänskliga naturen och komplexiteten i omvårdnadsverkligheten förmedlas. 
Människan har flera paradoxer. En av dessa är att hon är unik men samtidigt lik sina 
medmänniskor, en annan är att hon har både onda och goda sidor. God omvårdnad 
kännetecknas enligt Paterson och Zderad av förmågan att balansera denna mångfald av 
möjligheter allt eftersom de uppstår i vården. Paterson och Zderad menar att det är varje 
sjuksköterskas professionella ansvar att bidra till utveckling av omvårdnad genom insiktsfull 
utövning och förmedling av sitt arbete (18, 19). 
 
För att teoretiskt förankra studien har Paterson och Zderads humanistiska omvårdnadsteori 
valts. Förutom övervakning av patientens vitala funktioner handlar omvårdnaden på 
uppvakningsavdelningen i hög grad om mötet mellan sjuksköterska och patient. 
Sjuksköterskans närvaro i relationen med patienten ökar förutsättningen för att patienten ska 
känna sig sedd. Paterson och Zderads omvårdnadsteori som betonar ”det emellan” ger därför 
tyngd åt denna studie.  
 
 

Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter patienter har av bemötande, integritet 
och miljö på en uppvakningsavdelning.  
 
 

Metod 
 

Beskrivning av uppvakningsavdelningen 
 
Till uppvakningsavdelningen där studien genomfördes kommer planerade och akuta 
inneliggande patienter i alla åldrar, från samtliga opererande kliniker. Det finns tolv 
patientplatser som bemannas av tre sjuksköterskor och tre undersköterskor per arbetspass 
dagtid. Nattetid bemannas uppvakningsavdelningen av två sjuksköterskor och en 
undersköterska. Verksamheten på uppvakningsavdelningen pågår dygnet runt sex dagar i 
veckan, där planerade operationer utförs dagtid. I snitt vårdas 20 – 25 patienter varje dygn på 
uppvakningsavdelningen när ordinarie verksamhet bedrivs. Totalt vårdas cirka 4700 patienter 
på uppvakningsavdelningen varje år. 
 
 

Design 
 
Studiens design är deskriptiv med kvantitativ ansats. Studien utgörs av en enkätundersökning 
där patienter som vårdats på uppvakningsavdelningen fått besvara enkäten. För att kunna 
generalisera resultatet från urvalsgruppen till att gälla hela populationen bör kvantitativ ansats 
väljas. Att studien är deskriptiv innebär att den syftar till att observera, dokumentera och 
beskriva olika händelser utan att undersökarna påverkar det naturliga skeendet. Genom att 
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välja en kvantitativ ansats kan en stor mängd data inhämtas från många respondenter under en 
kort tidsperiod. I den kvantitativa ansatsen kan all data omvandlas till numeriska värden 
vilken är en fördel i bearbetningen när materialet är stort (20).  
 
 

Genomförande 
 
Tillstånd för att genomföra studien begärdes och godkändes av verksamhetscheferna på 
sjukhusets opererande kliniker (bilaga 1). Vårdenhetscheferna informerades om studien 
(bilaga 2). Enkäten (bilaga 3) delades ut på vårdavdelningarna dagen efter operation, av 
studieansvariga sjuksköterskor, till de patienter som vårdats på uppvakningsavdelningen. I 
samband med att enkäterna delades ut fick patienterna även ett informationsbrev (bilaga 4) 
om syftet med studien, om frivillighet att delta, om att svaren skulle behandlas konfidentiellt 
och att deras fortsatta vård ej skulle påverkas. Enkäterna hade numrerats för att efter 
datainsamling kunna ta reda på patientens kön, ålder, kliniktillhörighet, anestesiform och 
vårdtid på uppvakningsavdelningen. Bakgrundsinformationen hämtades från sjukhusets 
operationsregister. Numreringen var även en hjälp för att kunna påminna de patienter som valt 
att delta men inte återlämnat enkäten. Numreringen möjliggjorde också en bortfallsanalys. De 
ifyllda enkäterna återlämnades i förslutna kuvert till de studieansvariga sjuksköterskorna eller 
till vårdpersonalen på respektive avdelning, som vidarebefordrade enkäterna.  
 
 

Urval 
 
Studien genomfördes under fyra på varandra följande dygn, med start klockan 08 dag ett, då 
ordinarie operationsverksamhet bedrevs. Alla patienter som under dessa dygn genomgick 
planerad eller akut operation, vårdades på uppvakningsavdelningen och uppfyllde 
inklusionskriterierna, blev tillfrågade om att delta i studien, enligt principen för 
lämplighetsurval (21). Inklusionskriterier var att patienterna skulle vara vuxna, 18 år och 
äldre, ha ett hälsotillstånd som medgav deltagande (utifrån patientansvarig sjuksköterskas 
bedömning) samt ej skrivits ut vid utdelandet av enkäten. För att studien skulle vara 
genomförbar exkluderades patienter som var i behov av tolk. Under denna tidsperiod vårdades 
78 patienter på uppvakningsavdelningen. Av dessa uppfyllde 13 patienter inte 
inklusionskriterierna varav fem patienter redan hade lämnat sjukhuset då enkäten skulle delas 
ut. Detta innebar att 65 patienter tillfrågades om att delta i studien. Sex patienter valde att inte 
delta vilket genererade en svarsfrekvens på 59 stycken (91 %). 
 
 

Bortfallsanalys 
 
Av de 65 enkäterna som delades ut återlämnades 59 stycken. Detta innebar ett externt bortfall 
på sex enkäter (9 %). Av dessa var fyra kvinnor och två män, i åldrarna 34 till 86 år. Fyra 
hade genomgått en planerad operation och två akutopererats. Fyra av patienterna tillhörde 
kirurgkliniken och två patienter tillhörde ortopedkliniken. Av dessa patienter hade två erhållit 
generell anestesi och fyra hade fått regional anestesi. Fem av patienterna hade vårdats på 
uppvakningsavdelningen tre till sex timmar, en patient hade vårdats 19 timmar. Orsakerna till 
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att dessa patienter avböjde deltagande i studien var i ett fall språksvårigheter, flera mådde illa 
eller hade ont och orkade därför inte delta.  
 
 

Datainsamlingsmetod 
 
Den enkät som användes i studien grundar sig på frågeformuläret ”Kvalitet ur patientens 
perspektiv” (KUPP), som har utarbetats av Wilde med flera utifrån en teoretisk empiriskt 
grundad modell. KUPP är ett mätinstrument som anses vara väl beprövat med god reliabilitet 
och validitet. I mätinstrumentet får patienterna besvara dels upplevd realitet (”Faktisk 
bedömning”) och dels vilken subjektiv betydelse det har för patienten (”Så här betydelsefullt 
var det för mig”) för varje enskilt påstående. För bedömning av realitet används en fyrgradig 
skala från ”Stämmer precis” (4), ”Stämmer ganska bra” (3), ”Stämmer något så när” (2), 
”Stämmer inte alls” (1), ”Ej aktuellt” (X). För bedömning av subjektiv betydelse används på 
samma sätt en fyrgradig skala från ”Av allra största betydelse” (4), ”Av stor betydelse” (3), 
”Av liten betydelse” (2), ”Av ingen betydelse” (1), ”Ej aktuellt” (X). KUPP består av 64 
påståenden som patienten får besvara utifrån de två dimensionerna realitet och subjektiv 
betydelse, samt två öppna frågor där patienten kan beskriva det som han eller hon är speciellt 
nöjd eller missnöjd med (22).  
 
Grundstrukturen på KUPP-formuläret har använts i denna studie. Enligt författarna som 
utarbetat KUPP, får de frågor som bedöms irrelevanta exkluderas. De menar även att 
eventuella tilläggsfrågor bör ha samma upplägg som de ordinarie KUPP-frågorna (22). För 
den aktuella studien har de påståenden som stämmer överens med syftet valts ut (sex stycken). 
Dessutom har två påståenden omarbetats och ytterligare sju påståenden har utarbetats för att 
syftet med studien ska belysas. De påståenden som har utarbetats baseras på 
litteraturgenomgång över tidigare forskning inom området, Paterson och Zderads 
humanistiska omvårdnadsteori samt egna erfarenheter. Totalt består enkäten av 15 påståenden 
samt två öppna frågor där patienten kan beskriva det som han eller hon är speciellt nöjd eller 
missnöjd med. Vid utarbetandet av enkäten valdes begreppet ”personal” då det antogs att 
patienterna inte kunde särskilja de olika yrkeskategorierna (sjuksköterska och undersköterska) 
på uppvakningsavdelningen. 
 
 

Analys 
 
Bearbetning av svaren i mätinstrumentet KUPP sker genom att ett personligt kvalitetsindex 
beräknas för varje påstående. Kvalitetsindex baseras på relationen mellan realitets- och 
subjektiv betydelseskattningarna och kan variera från 16 (högsta kvalitet) till -8 (lägsta 
kvalitet). Högsta kvalitetsindex erhålls om man anger högsta värdet, 4, på både upplevd 
realitet och subjektiv betydelse. Formeln som används för att beräkna kvalitetsindex är: 
subjektiv betydelse x (2 x upplevd realitet – subjektiv betydelse) (22).  
 
Data från enkäterna sammanställdes genom att ett medelvärde beräknades för realitet, 
subjektiv bedömning och kvalitetsindex för varje enskilt påstående. Medelvärde användes för 
att sammanställa data, trots att skalnivån i enkäten är ordinal, eftersom det är medelvärde som 
används i KUPP-instrumentet. Det finns inte någon definition på vad som är bra eller dåliga 
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kvalitetsindexvärden. Frågorna rangordnades därför inom de olika områdena från högsta till 
lägsta kvalitetsindex (22). Utifrån bakgrundsinformationen om patienterna kunde sedan 
jämförelser mellan olika grupper genomföras med hjälp av t-test för att se om det fanns 
signifikanta medelvärdesskillnader. Statistiskt signifikanta skillnader ansågs förekomma vid 
p<0.05 (20). De patienter som opererats akut jämfördes med dem som opererats planerat, 
patienter som fått generell anestesi jämfördes med dem som fått regional anestesi. De som 
vårdats dagtid på uppvakningsavdelningen jämfördes med dem som vårdats kvälls- och 
nattetid. Alla jämförelser syftade till att se om det fanns någon skillnad mellan de olika 
grupperna avseende vad de ansåg om bemötande, integritet och miljö på 
uppvakningsavdelningen. För att analysera och sammanställa data från enkäterna användes 
statistikprogrammet SPSS (15.0) och dataprogrammet Microsoft Excel 2003. Svaren från de 
öppna frågorna sammanställdes och användes för att förstärka resultatredovisningen. 
 
 

Validitet och reliabilitet 
 
I studier med kvantitativ ansats används validitet och reliabilitet för att mäta tillförlitligheten. 
Validitet är ett mått på överensstämmelsen mellan vad ett mätinstrument avser att mäta och 
vad det faktiskt mäter. Det är viktigt att mätningen sker med noggrannhet så att det 
slumpmässiga felet i mätvärdet inte blir större än nödvändigt, vilket innebär att reliabiliteten 
är hög (20). KUPP-instrumentet, vilket är härlett ur en teoretisk modell över vårdkvalitet, är 
ett vedertaget mätinstrument med hög validitet och reliabilitet (22). De påståenden i enkäten 
som lagts till eller omarbetats är baserade på tidigare forskning inom området samt egna 
erfarenheter vilket stärker validiteten. Eftersom enkäten i denna studie är delvis omarbetad för 
att belysa syftet, genomfördes en pilotstudie för att testa begripligheten. Fyra patienter fyllde i 
enkäten dagen efter operation. De patienter som deltog var tre kvinnor och en man i åldrarna 
26 till 76 år. Tre patienter hade opererats planerat, en patient hade opererats akut. Tre 
patienter hade erhållit generell anestesi och en patient hade fått regional anestesi. Ingen av 
deltagarna i pilotstudien uttryckte några tveksamheter kring begripligheten av påståendena i 
enkäten, vilket ökar reliabiliteten. Med ledning av pilotstudien gjordes därför inga ändringar. 
För att stärka validiteten genomfördes studien under en vecka med ordinarie 
operationsverksamhet. Patienterna som ingick i studien var därmed ett representativt urval för 
de patienter som normalt vårdas på uppvakningsavdelningen. Validiteten i denna studie 
säkrades också genom att enkäten fylldes i av patienten i nära anslutning till vistelsen på 
uppvakningsavdelningen. Patienten hade då sina upplevelser från tiden på 
uppvakningsavdelningen i färskt minne och risken för sammanblandning med minnena från 
vårdavdelningen minskade.  
 
 

Etiska överväganden 
 
Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning för att skydda individen. Dessa krav är 
antagna av Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och gäller även för 
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. De fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om forskningens syfte och vilka villkor som gäller för deras 
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deltagande. Det är viktigt att upplysa om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när 
som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Forskaren måste därför 
inhämta undersökningsdeltagares samtycke. De som deltar i en undersökning har rätt att 
självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De ska också kunna 
avbryta sin medverkan utan att det innebär några negativa följder för dem. 
Undersökningsdeltagaren får inte påverkas i sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan 
och det bör inte finnas några beroendeförhållanden mellan forskaren och 
undersökningsdeltagaren. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter i en 
undersökning ska behandlas konfidentiellt. Alla uppgifter om identifierbara personer ska 
hanteras och rapporteras på ett sådant sätt så att enskilda människor inte kan identifieras av 
utomstående. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamål. Uppgifterna får inte användas eller lånas ut för 
kommersiellt bruk eller för andra icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna får heller inte 
användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde personen (23).  
 
Inför studien har en etisk egengranskning genomförts som visar att ovanstående krav uppfylls. 
 
 

Resultat 
 
Resultatpresentationen inleds med en beskrivning av patienternas bakgrundvariabler med 
hjälp av löpande text och figurer. Därefter presenteras resultatet av enkäten under rubrikerna 
bemötande, integritet och miljö med löpande text och tabeller, vilka är utformade i enlighet 
med KUPP. Efter tabellerna ges exempel på patienternas kommentarer utifrån enkätens öppna 
frågor. 
 
 

Bakgrundsvariabler 
 
Enkäten besvarades av 59 patienter som vårdats på uppvakningsavdelningen. Av dessa var 38 
kvinnor och 21 män i åldrarna 18 till 86 år. Medianåldern var 61 år (figur 1). Kirurg- och 
ortopedklinikerna var mest representerade i studien. Gynekologiska kliniken hade större andel 
akuta operationer jämfört med övriga kliniker (figur 2). Geriatriska kliniken samt 
ögonkliniken representerades ej eftersom ingen patient därifrån uppfyllde studiens 
inklusionskriterier. Kirurgkliniken hade flest patienter med korta vårdtider på 
uppvakningsavdelningen, längst vårdades patienter från ortopedkliniken (figur 3). Bland de 
patienter som hade de längsta vårdtiderna på uppvakningsavdelningen var fördelningen 
mellan de olika anestesiformerna jämnt fördelade. Patienter som erhållit generell anestesi har 
de kortaste vårdtiderna (figur 4). 
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Figur 1 Antal patienter i studien uppdelat i åldersgrupper och kön (n = 59). 
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Figur 2 Antal patienter i studien fördelat på klinik och vårdform (n = 59). 

 

 

 



 

11 11
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Figur 3 Antal patienter i studien fördelat på klinik och antal timmar på uppvakningsavdelningen (n = 59). 
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Figur 4 Antal patienter i studien fördelat på anestesiform och antal timmar på uppvakningsavdelningen    
(n =59). 
 
 
 



 

12 12

Bemötande 
 
Patienterna har bedömt påståendena angående bemötandet på uppvakningsavdelningen högt 
(kvalitetsindex 13,40 – 14,22). Påståendena har en hög svarsfrekvens, n = 53-59 (tabell 1).  
 
Tabell 1 Patienternas bedömning av bemötande på uppvakningsavdelningen. 

                                                       
På uppvakningsavdelningen……     

Kvalitetsindex

medelvärde 

Subjektiv betydelse 

medelvärde 

Realitet 

medelvärde  

…upplevde jag att personalen 
visade engagemang, ”brydde sig 
om mig”                           (n = 59) 

14,22 3,75 3,78 

…upplevde jag att jag bemöttes 
på ett positivt sätt             (n = 59) 

14,17 3,69 3,76 

…upplevde jag att jag bemöttes 
med respekt och blev tagen på 
allvar                                (n = 59) 

14,15 3,71 3,76 

…upplevde jag att personalen var 
trevliga mot varandra och mina 
medpatienter                    (n = 56) 

13,93 3,64 3,73 

…upplevde jag att personalen 
visade medkänsla när jag hade det 
besvärligt                          (n = 53) 

13,40 3,77 3,66 

 
Exempel på positiva och negativa kommentarer:  
”Väldigt trevlig och tillmötesgående personal. Jag kände mig trygg och hade fullt förtroende 
att de gjorde det bästa för mig.” 
 
”Uppmärksamhet, det gjorde att jag kände mig väldigt trygg.” 
 
”Jag blev mycket besviken av en sköterskas bemötande mot mig. Jag var mycket ledsen och 
upprörd men hon var inte intresserad av att trösta mig. Hon tyckte tvärt om mot sina kollegor 
vad det gällde min medicinering. Alla de andra sköterskorna var gulliga.” 
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Integritet 
 
Patienternas bedömning av integritet gav lägre medelvärden på kvalitetsindex än inom 
området bemötande (7,64 - 13,79). Endast 25 patienter valde att bedöma påståendet om 
möjligheten att tala ostört i telefon. Patienterna ansåg det mer betydelsefullt att få möjlighet 
att tala ostört i telefon än vad som tillgodosågs (tabell 2).  
 
Tabell 2 Patienternas bedömning av integritet på uppvakningsavdelningen. 

                                                       
På uppvakningsavdelningen……     

Kvalitetsindex

medelvärde 

Subjektiv betydelse 

medelvärde 

Realitet 

medelvärde  

…upplevde jag att personalen var 
noga med att inte blotta min 
kropp i onödan                 (n = 56) 

13,79 3,36 3,80 

…upplevde jag att personalen 
använde sig av skärmar och 
draperier för att värna om min 
personliga integritet         (n = 58) 

13,33 3,41 3,71 

…upplevde jag att personalen 
berättade för mig vad de skulle 
göra så att jag visste vad          
som skulle ske                           
(ex bäddning, inspektion av 
förband, mm)                   (n = 55) 

12,78 3,51 3,60 

…upplevde jag att personalen 
samtalade lågmält om mig och 
mitt tillstånd                     (n = 55) 

11,58 3,38 3,47 

…upplevde jag att jag kunde få 
möjlighet att tala ostört i       
telefon                              (n = 25) 

7,64 2,92 2,68 

 
Exempel på positiva och negativa kommentarer: 
”Skönt att mamma fick sitta hos mig och hjälpa mig att torka bort slem.” 
 
”Att det var ovanligt mycket personal som diskuterade med varandra inom syn och hörhåll i 
samband med skiftbyten.” 
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Miljö 
 
Patienternas bedömning av miljön på uppvakningsavdelningen ger en blandad bild 
(kvalitetsindex 6,66 – 12,76). De flesta patienter upplevde en lugn och behaglig atmosfär samt 
ett lagom varmt rum. Upplevelsen av belysning och personalens konversation fick ett något 
lägre värde på kvalitetsindex. Möjlighet att lyssna på musik var det påstående som fick lägst 
medelvärde. Detta påstående bedömdes av endast 35 patienter. Miljön hade mindre subjektiv 
betydelse för patienterna än den faktiska upplevelsen (tabell 3). 
 
Tabell 3 Patienternas bedömning av miljö på uppvakningsavdelningen. 

                                                       
På uppvakningsavdelningen……     

Kvalitetsindex

medelvärde 

Subjektiv betydelse 

medelvärde 

Realitet 

medelvärde  

…upplevde jag en lugn och 
behaglig atmosfär             (n = 58) 

12,76 3,59 3,59 

…upplevde jag att det var lagom 
varmt                                (n = 59) 

12,51 3,14 3,58 

…upplevde jag att belysningen 
var behaglig                     (n = 57) 

11,51 3,02 3,44 

…upplevde jag att  
konversationen mellan personalen 
var lågmäld                      (n = 58) 

10,74 3,02 3,29 

…fick jag möjlighet att lyssna på 
musik                                (n = 35) 

6,66 2,31 2,40 

 
Exempel på positiva och negativa kommentarer är: 
”…en lättsam humoristisk stämning” 
 
”Jobbigt att höra medpatienterna när de inte mår bra, skulle vara mer ljudisolerat mellan 
sängarna.” 
 
 

Gruppjämförelser 
 
I jämförelsen mellan de patienter som genomgått planerad operation (n = 28) och de som 
opererats akut (n = 7) fanns endast signifikant skillnad i kvalitetsindexmedelvärdet gällande 
påståendet att få möjlighet att lyssna på musik (p = 0,036). De patienter som genomgått 
planerad operation hade det högsta kvalitetsindexmedelvärdet. 
 
Inga signifikanta skillnader fanns mellan de patienter som erhållit generell och regional 
anestesi. 
 
I jämförelsen mellan den patientgrupp som vårdats mellan klockan 08 – 16 (n =19) och den 
som vårdats mellan klockan 16 – 08 (n = 19) fanns två signifikanta skillnader i 
kvalitetsindexmedelvärden. Skillnad fanns mellan grupperna avseende påståendet att uppleva 
en lugn och behaglig atmosfär (p = 0,019). Likaså fanns en skillnad avseende påståendet att 
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bli bemött med respekt och tagen på allvar (p = 0,032).  De patienter som vårdats mellan 
klockan 16 – 08 hade de högsta kvalitetsmedelvärdena för båda påståendena.  
 
 

Diskussion 
 
Studiens huvudresultat visar att de deltagande patienterna har mycket positiva erfarenheter av 
personalens bemötande på uppvakningsavdelningen. Patienternas erfarenheter av integriteten 
på uppvakningsavdelningen är relativt positiva, miljön är det område som patienterna har 
minst positiva erfarenheter av. Intressant att notera är att de patienter som vårdats på 
uppvakningsavdelningen under tidsperioden 16 – 08 har signifikant mer positiva erfarenheter 
avseende påståendena: ”På uppvakningsavdelningen upplevde jag en lugn och behaglig 
atmosfär” samt ”På uppvakningsavdelningen upplevde jag att jag bemöttes med respekt och 
blev tagen på allvar”, än de som vårdats under tidsperioden 08 – 16.  
 
 

Metoddiskussion 
 
På uppvakningsavdelningen vårdas ett stort antal akuta och planerade patienter varje vecka, 
från olika kliniker, i olika åldrar, med olika anestesiformer och med olika långa vårdtider 
under dygnets alla timmar. För att ta del av patienters erfarenheter av omvårdnaden på 
uppvakningsavdelningen valdes en deskriptiv studie, i enkätform, med kvantitativ ansats 
vilket möjliggjorde en större och mer heterogen urvalsgrupp. Kvalitativ ansats med 
djupintervjuer hade möjliggjort fördjupning av frågor och svar. 
 
KUPP-instrumentet valdes då det är validitets- och reliabilitetsprövat samt har använts i ett 
flertal studier (22). Eftersom patienterna även får bedöma den subjektiva betydelsen av varje 
påstående och inte bara realiteten, ger det ytterligare en dimension till patienternas erfarenhet 
av omvårdnad. För varje påstående finns det fyra rangordnade svarsalternativ för varje 
dimension. Detta innebär att skaltypen är ordinalskala (20). Som en följd av detta borde 
medianvärde eller typvärde ha använts som centralmått i resultatredovisningen. Användande 
av medianvärde hade givit ett mindre nyanserat resultat eftersom det är få skalsteg. I enlighet 
med KUPP redovisas därför studiens resultat med medelvärde. Antal påståenden i enkäten 
begränsades till 15 samt två öppna frågor för att motivera patienten att vilja medverka. De 15 
påståendena i enkäten var fördelade lika mellan bemötande, integritet och miljö.  
 
Personalen som arbetade på uppvakningsavdelningen visste om att studien skulle genomföras 
under våren 2008 men inte när. Eftersom de inte var involverade i administrering av enkäterna 
påverkades inte deras förhållningssätt gentemot patienterna, vilket annars kunde ha förändrat 
resultatet. Myles skriver att de flesta patienter vill tillmötesgå sina vårdare och kanske då 
döljer sitt eventuella missnöje (1). För att minska risken för detta var de studieansvariga 
sjuksköterskorna ej i klinisk tjänst under den period studien pågick. Det innebar att 
patienterna som tillfrågades om deltagande i studien inte hade någon vårdrelation till dem. 
Utdelningen och insamlandet av enkäterna gjordes personligen av de studieansvariga 
sjuksköterskorna. Detta innebar en risk för undersökareffekt vilket i sin tur var ett hot mot 
validiteten. För att minimera detta hot mot validiteten kunde enkäten ha skickats per post samt 
innehållit ett frankerat svarskuvert. Det skulle då ha funnits risk för att patienten inte hade 
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kom ihåg så mycket av tiden på uppvakningsavdelningen vid ifyllandet av enkäten. Enligt 
bortfallsanalysen skiljer sig inte det externa bortfallet i studien nämnvärt från den grupp som 
bedömt påståendena i enkäten vilket stärker resultatet. 
 
Urvalsgruppens storlek var 78 patienter att jämföra med de cirka 4700 patienter som vårdas 
på den aktuella uppvakningsavdelningen varje år. Detta ger därför små möjligheter till 
generalisering av resultatet till att gälla hela populationen (20). Av de 65 patienter som 
tillfrågades om deltagande i studien valde 59 patienter att besvara enkäten. Detta genererade 
en svarsfrekvens på 91 procent. Denna höga svarsfrekvens kan förklaras med att de 
studieansvariga sjuksköterskorna personligen delade ut och samlade in enkäterna. 
Tidsaspekten kan också ha betydelse. Enkäterna fylldes i av patienterna dag ett postoperativt 
då minnet av vården på uppvakningsavdelningen fortfarande var färskt. Om enkäterna hade 
skickats per post hade svarsfrekvensen sannolikt varit lägre.  
 
För att utvidga analysen av materialet gjordes jämförelser mellan grupper. Grupperna som 
jämfördes valdes utifrån litteratur och egna erfarenheter. Grupperna var små, därför är det 
svårt att dra några generella slutsatser trots att signifikanta skillnader framkom. 
 
 

Resultatdiskussion 
 

Bakgrundsvariabler 
 
Studien speglar verkligheten eftersom deltagarna är en heterogen grupp där alla opererande 
kliniker förutom geriatriska kliniken och ögonkliniken är representerade. De geriatriska 
patienter som vårdades på uppvakningsavdelningen under den period som studien 
genomfördes uppfyllde ej inklusionskriterierna. Ögonoperationer sker oftast polikliniskt, 
därför vårdas sällan patienter från ögonkliniken på uppvakningsavdelningen. 
 
Totalt var två tredjedelar av deltagarna i studien kvinnor, i de yngre åldersgrupperna var 
kvinnorna överrepresenterade. Orsakerna till den ojämna fördelningen är oklara. När det 
gäller vårdformer representeras gynekologiska kliniken av fler akuta än planerade operationer 
jämfört med övriga kliniker. Det förklaras till stor del av komplikationer i samband med 
graviditet och förlossning. Patienter från ortopedkliniken har de längsta vårdtiderna på 
uppvakningsavdelningen. Det beror på att de har genomgått anestesi och operation som kräver 
övervakning under lång tid. De flesta operationer genomförs i generell anestesi, vilket innebär 
att dessa patienter inledningsvis har sänkt vakenhetsgrad och ofta är trötta under vårdtiden på 
uppvakningsavdelningen. Anmärkningsvärt är att ingen av deltagarna i studien kommenterar 
att de inte minns tiden på uppvakningsavdelningen. Om studien inte hade genomförts i så nära 
anslutning till vårdtiden på uppvakningsavdelningen kanske minnet hade varit sämre vilket 
kunde ha inneburit ett högre internt bortfall. 
 
 

Bemötande 
 
De påståenden som handlar om bemötande har genomgående en hög svarsfrekvens. Endast 
marginella skillnader finns mellan upplevd realitet och subjektiv betydelse. Paterson och 
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Zderad betonar det som sker mellan människor, mötet, vilket också studiens resultat visar 
eftersom den subjektiva betydelsen av personalens bemötande bedöms som mycket viktigt. 
Omvårdnad av patienter på en uppvakningsavdelning kräver i högsta grad både fysisk och 
mental närvaro av personalen. Närvaro i dess djupaste mening fordrar enligt Paterson och 
Zderad ”koncentration på patienten, medvetenhet om och öppenhet inför den situation man 
delar här och nu samt förmedlande av att man är tillgänglig” (18, s. 142). En av 
kommentarerna belyser detta: ”Uppmärksamhet, det gjorde att jag kände mig väldigt trygg.” 
I litteraturen betonas vikten av att kommunicera rätt så att en positiv relation skapas mellan 
sjuksköterska och patient (9, 10). Detta ökar möjligheten att tillfredställa patientens behov av 
trygghet och tillit (7). Höga krav ställs därigenom på personalen eftersom patienterna på 
uppvakningsavdelningen ofta har sänkt vakenhetsgrad och kan vara desorienterade. 
 
Patienternas faktiska bedömning av bemötande visar att personalen tillgodoser patienternas 
behov inom detta område. Det kan finnas många orsaker till att patienterna har goda 
erfarenheter av bemötande på uppvakningsavdelningen. En av orsakerna kan vara att 
personalen är medvetna om patientens sårbarhet och utsatta situation och genom sin 
erfarenhet därför lägger stor vikt vid bemötandet. En annan orsak kan vara att patienten 
känner lättnad dels över att operationen är klar, dels över att faktiskt har vaknat.  
 
Johansson, Oléni och Fridlund beskriver att patienter önskar bli vårdade av så få 
sjuksköterskor som möjligt (9). Liknande tolkning kan göras utifrån studiens resultat där det 
framkom att patienter som vårdats kvälls- och nattetid (16 – 08) bedömde att de bemöttes med 
respekt och blev tagna på allvar i signifikant högre grad än de som vårdats dagtid (08 – 16). 
En förklaring till detta kan vara att uppvakningsavdelningen nattetid bemannas av ett färre 
antal personal än under dagtid. Det sker heller inga skiftbyten eller rastavlösningar mellan 
personal. Under natten är det också lugnare då färre patienter vårdas på 
uppvakningsavdelningen. 
 
 

Integritet 
 
Svarsfrekvensen för de påståenden som gäller integritet är hög förutom för påståendet ”På 
uppvakningsavdelningen upplevde jag att jag kunde få möjlighet att tala ostört i telefon”. 
Påståendet omarbetades utifrån tidigare forskning där vikten av att ostört få ringa anhöriga 
postoperativt påtalas (8). Omarbetningen gjordes för att påståendet skulle belysa området 
integritet. Detta påstående besvarades endast av 25 studiedeltagare, vilket genererade ett 
internt bortfall på 58 procent. Anledningen till detta kan vara att personalen inte har för vana 
att erbjuda patienterna möjligheten att få ringa anhöriga postoperativt. Detta gör det svårt att 
bedöma möjligheten att ostört få tala i telefon.  
 
En viktig del i att värna om patientens integritet på uppvakningsavdelningen är att se 
patienten som en person och inte en diagnos. Paterson och Zderad betonar den intersubjektiva 
verkligheten som upplevs mellan människor och kan definieras som subjekt – subjekt-
relationer, det vill säga patienten ses som en person och inte ett objekt av sjuksköterskan (19). 
Under vårdtiden på uppvakningsavdelningen återtar patienten sin autonomi och integritet. I 
denna process är det en balansgång för personalen att värna om och respektera integriteten 
samtidigt som vissa omvårdnadsprocedurer måste genomföras (24). Trots att omvårdnaden på 
uppvakningsavdelningen innefattar att personalen ibland måste röra vid eller inspektera 
patientens mest privata kroppsdelar (urintappning, intimhygien) (25), har inte någon patient 
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valt att kommentera detta i studiens öppna frågor. Studiens resultat visar att det är 
betydelsefullt för patienterna att personalen använder sig av skärmar och draperier för att 
värna om den personliga integriteten samt att de är noga med att inte blotta patientens kropp i 
onödan. Patienternas faktiska bedömning visar att personalen uppfyller dessa önskemål till 
stor del men kan ytterligare förbättra sina rutiner. 
 
Påståendet ”På uppvakningsavdelningen upplevde jag att personalen samtalade lågmält om 
mig och mitt tillstånd” har bedömts lägst inom området integritet förutom 
”telefonpåståendet”. Resultatet är ej förvånande eftersom överrapportering mellan 
sjuksköterskor sker frekvent i samband med ankomst till och avfärd från 
uppvakningsavdelningen, skiftbyten och rastavlösningar. Däremot förväntades en skillnad, 
avseende detta påstående, mellan patienter som erhållit generell respektive regional anestesi. 
De patienter som fått regional anestesi är i regel vakna under hela vårdtiden på 
uppvakningsavdelningen och förväntades därmed ha besvärats mer av överrapporteringarna. 
 
 

Miljö 
 
Varje människa har sitt unika perspektiv på verkligheten vilket innebär att alla människor hör, 
ser, smakar, känner och upplever sin omvärld på olika sätt. På detta sätt understryker Paterson 
och Zderad individens särart. De menar också att miljön har en subjektiv dimension (”så som 
den upplevs”) och en objektiv dimension (”en värld av människor och ting”) (18). De av 
patienterna bedömda påståendena speglar miljöns subjektiva dimension. Den 
omvårdnadsforskning som är inriktad på miljö på uppvakningsavdelning handlar mest om ljud 
(12, 13, 15, 16). Det påstående som behandlade ljudnivån på uppvakningsavdelningen gällde 
endast personalens konversationsnivå. Det hade varit av intresse att låta patienterna bedöma 
övriga ljud, vilket skulle kunna undersökas genom ytterligare forskning. Patienternas 
bedömning av personalens konversationsnivå visade att det finns en hel del att förbättra. Detta 
resultat var föga förvånande dels då omvårdnadsforskning visar liknande resultat, dels utifrån 
egna erfarenheter. Kam, Kam och Thompson beskriver åtgärder för att minska de höga 
ljudnivåerna. De menar att en ökad medvetenhet hos personalen, om att högljudd 
konversation stör patienterna, är ett sätt att komma tillrätta med problemen. Det är även 
viktigt med en korrekt akustisk design med ljudisolerande material i golv, väggar och tak för 
att dämpa ljuden. Även den medicintekniska utrustningen kan orsaka onödiga ljud och detta 
kan förhindras genom att medicinteknisk personal utför regelbundna kontroller (13). 
Resultatet av påståendet gällande belysning visar att patienterna inte är helt nöjda. Det har 
visat sig i tidigare forskning att dämpad belysning sänker vårdpersonalens samtalston (15). 
Dämpning av belysningen får dock inte ske på bekostnad av patientsäkerheten eftersom en 
stor del av övervakningen sker visuellt. 
 
Påståendet ”På uppvakningsavdelningen fick jag möjlighet att lyssna på musik” bedömdes av 
endast 35 patienter (internt bortfall 41 procent), övriga påståenden inom området miljö hade 
genomgående mycket höga svarsfrekvenser. I jämförelsen mellan de akut opererade och de 
planerat opererade patienterna fanns det en signifikant skillnad i kvalitetsindexmedelvärde 
avseende påståendet om möjligheten att lyssna på musik. Dessa grupper bedöms dock som för 
små för att några generella slutsatser ska kunna dras. Tidigare forskning tar upp betydelsen av 
att lyssna på musik, helst självvald, som ett sätt att förbättra ljudmiljön och minska oron hos 
patienter på uppvakningsavdelningen (15, 17). Flera förbättringsmöjligheter finns inom detta 
område. På uppvakningsavdelningen där studien genomfördes finns det ingen rutin att erbjuda 
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patienterna möjligheten att få lyssna på musik. Det som finns att erbjuda är endast radio. Ett 
förslag är att införskaffa CD-spelare till varje sängplats samt tillhandahålla ett brett utbud av 
musik. 
 
Det fanns en signifikant skillnad mellan de patienter som vårdats kvälls- och nattetid (16 - 08) 
respektive dagtid (08 – 16) avseende påståendet ”På uppvakningsavdelningen upplevde jag 
en lugn och behaglig atmosfär”. Det förklaras av samma faktorer som påståendet inom 
området bemötande gällande att bli bemött med respekt och tagen på allvar. 
 
 

Slutsats 
 
Studiens resultat visar att patienterna har goda erfarenheter av framför allt bemötandet på 
uppvakningsavdelningen. Resultatet ger också goda förutsättningar för vidareutveckling av 
omvårdnaden avseende integritet och miljö på uppvakningsavdelningen där studien 
genomfördes. Studien kan upprepas efter genomförda förbättringsåtgärder och därmed ge 
underlag för utvärdering av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs. 
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Bilagor  
      Bilaga 1 
 
 
Ansökan om tillstånd att genomföra en studie 
 
Vi är två intensivvårdssjuksköterskor som har fått ett uppdrag av vår klinik att göra ett 
kvalitetssäkringsarbete på uppvakningsavdelningen (UVA). Syftet är att undersöka vilka 
erfarenheter patienterna har av bemötande, integritet och miljö under vårdtiden på UVA.  
Studien, som kommer att mynna ut i en C-uppsats, skall genomföras under våren 2008. 
 
Vi planerar att genomföra en enkätstudie med kvantitativ ansats. Studien kommer att 
genomföras under fyra dygn (vecka 14) då ordinarie operationsverksamhet bedrivs. Enkäten 
kommer att lämnas till alla vuxna patienter som under dessa dygn genomgått planerad eller 
akut operation och vårdats på UVA. Antal utdelade enkäter beräknas bli 80 – 100 stycken. 
 
Materialet kommer att hanteras konfidentiellt för att skydda patientens identitet. Deltagandet 
är frivilligt och patienten kan själv välja att inte svara på enkäten. 
 
Vår handledare för studien är Marianne Lindblad-Fridh, fil dr och lektor på Hälsohögskolan i 
Jönköping. 
 
Vi ansöker härmed om tillstånd att genomföra studien på er klinik och önskar få detta tillstånd 
underskrivet och returnerat så snart som möjligt. 
 

Med vänliga hälsningar 
 
 
____________________         ___________________        ___________________________ 
Anna Johnsen                           Karolina Lidåker                   Marianne Lindblad-Fridh 
Intensivvårdssjuksköterska      Intensivvårdsjuksköterska     Lektor 
anna.johnsen@lj.se                   karolina.lidaker@lj.se          marianne.lindblad-fridh@hhj.hj.se 

 

Tillstånd att genomföra studien 

__________________________                       _____________________________ 
Ort och datum                                                    Verksamhetschef 
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Bilaga 2 

 
 
Information om studie 
 
Vi är två intensivvårdssjuksköterskor som har fått ett uppdrag av vår klinik att göra ett 
kvalitetssäkringsarbete på uppvakningsavdelningen (UVA). Syftet är att undersöka vilka 
erfarenheter patienterna har av bemötande, integritet och miljö under vårdtiden på UVA.  
Studien, som kommer att mynna ut i en C-uppsats, skall genomföras under våren 2008. 
 
Vi planerar att genomföra en enkätstudie med kvantitativ ansats. Studien kommer att 
genomföras under fyra dygn (vecka 14) då ordinarie operationsverksamhet bedrivs. Enkäten 
kommer att lämnas till alla vuxna patienter som under dessa dygn genomgått planerad eller 
akut operation och vårdats på UVA. Antal utdelade enkäter beräknas bli 80 – 100 stycken. Vi 
kommer att söka upp patienten dagen efter operation på din avdelning och lämna ut enkäten. 
Patienten får fylla i enkäten och lägga den i ett slutet kuvert som vi samlar in innan hemgång.  
 
Materialet kommer att hanteras konfidentiellt för att skydda patientens identitet. Deltagandet 
är frivilligt och patienten kan själv välja att inte svara på enkäten. 
 
Vår handledare för studien är Marianne Lindblad-Fridh, fil dr och lektor på Hälsohögskolan i 
Jönköping. 
 
Vi hoppas att detta inte kommer att vålla er några bekymmer. Hör gärna av dig om du har 
några frågor. 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
____________________         ___________________        ___________________________ 
Anna Johnsen                           Karolina Lidåker                   Marianne Lindblad-Fridh 
Intensivvårdssjuksköterska      Intensivvårdsjuksköterska     Lektor 
anna.johnsen@lj.se                   karolina.lidaker@lj.se          marianne.lindblad-fridh@hhj.hj.se 
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FRÅGOR ANGÅENDE DIN VÅRD 
 

Här ber vi Dig ta ställning till nedanstående påståenden genom att ringa in det 
svarsalternativ som passar bäst för både (A) och (B) 

 
 (A) Hur tycker Du att Din vård faktiskt var (Faktisk bedömning) 

 (B) Hur betydelsefullt det som tas upp i påståendet var för Dig (Så här betydelsefullt var det för mig) 
 

 
 

På uppvakningsavdelningen …  (A) Faktisk bedömning (B) Så här betydelsefullt var 
det för mig 

 
… upplevde jag att det var lagom varmt  Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag belysningen var 
behaglig 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… fick jag möjlighet att lyssna på musik   Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag att konversationen 
mellan personalen var lågmäld 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag en lugn och behaglig 
atmosfär 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 

Bilaga 3 
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På uppvakningsavdelningen …  (A) Faktisk bedömning (B) Så här betydelsefullt var 
det för mig 

 
… upplevde jag att personalen 
samtalade lågmält om mig och mitt 
tillstånd 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag att personalen 
använde sig av skärmar och draperier 
för att värna om min personliga 
integritet 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag att personalen var 
noga med att inte blotta min kropp i 
onödan 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag att personalen 
berättade för mig vad de skulle göra, 
så att jag visste vad som skulle ske 
(ex. bäddning, inspektion av förband, 
mm) 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag att jag kunde få 
möjlighet att tala ostört i telefon 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag att jag bemöttes med 
respekt och blev tagen på allvar 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
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På uppvakningsavdelningen …  (A) Faktisk bedömning (B) Så här betydelsefullt var 

det för mig 
 

… upplevde jag att jag bemöttes på ett 
positivt sätt 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag att personalen visade 
engagemang, ”brydde sig om mig” 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag att personalen var 
trevliga mot varandra och mina 
medpatienter 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 

… upplevde jag att personalen visade 
medkänsla när jag hade det besvärligt 

 Stämmer precis 4 

Stämmer ganska bra 3 

Stämmer något så där 2 

Stämmer inte alls 1 

Ej aktuellt x 

Av allra största betydelse 4 

Av stor betydelse 3 

Av liten betydelse 2 

Av ingen betydelse 1 

Ej aktuellt x 
 
 

ÖPPNA FRÅGOR …    
 

Det här var jag särskilt nöjd med 
 
 
 

 
Det här var jag särskilt missnöjd med 
 
 
 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Till dig som har vårdats på uppvakningsavdelningen på Länssjukhuset 
Ryhov 
 
Denna enkät delas ut på uppdrag av ledningen för operations- och 
intensivvårdskliniken. Enkäten lämnas till alla patienter över 18 år som har 
opererats och vårdats på uppvakningsavdelningen. Utdelningen sker under en 
avgränsad tid av fyra dagar. Syftet med studien är att undersöka vad patienterna 
anser om bemötande, integritet och miljö på uppvakningsavdelningen. 
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du behöver heller inte ange någon 
orsak om du väljer att inte besvara enkäten. Din fortsatta vård kommer inte att 
påverkas vare sig du väljer att besvara enkäten eller inte. Ditt svar kommer att 
behandlas konfidentiellt. Det är endast de två sjuksköterskorna som genomför 
studien som kommer att ta del av de enskilda svaren. Svaren kommer sedan att 
sammanställas så att inga individuella svar ska kunna identifieras. 
 
Resultatet kommer att presenteras i form av en C-uppsats i ämnet omvårdnad. 
Resultatet kan sedan fungera som vägledning i uppvakningsavdelningens 
fortsatta kvalitetsförbättringsarbete. Dina erfarenheter från vistelsen på 
uppvakningsavdelningen är därför viktiga att få ta del av för detta arbete. 
 
Du som väljer att besvara enkäten lägger den ifyllda enkäten i det medföljande 
kuvertet. Någon av de två sjuksköterskorna som är ansvariga för studien 
kommer att hämta kuvertet innan du skrivs ut från sjukhuset. 
 

Vi tackar för din medverkan! 
 

 
Anna Johnsen  Karolina Lidåker 

 Sjuksköterska  Sjuksköterska 
 Uppvakningsavdelningen Uppvakningsavdelningen 
 
 Handledare 
  
 Marianne Lindblad Fridh 
 Universitetslektor 
 Avdelningen för omvårdnad 
 Hälsohögskolan 
 Box 1026 

551 11 Jönköping    
   

 


