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Abstract 

Baggrund: ”… operasjonssykepleieren har en spesiell utfordring …, slik at pasientens nakenhet og forsvarsløshet ikke krenkes” 

(Martinsen 2011) 

Patienterne ankommer ofte kun iført patienttrøje og underbenklæder til en afkølet operationsstue. De flyttes fra deres varme 

seng, til et ofte uopvarmet leje, og dækkes med et lagen. Dette blev starten på reelt at ville undersøge hypotermi, men i 

processen skærpedes opmærksomheden på oplevelser, hvor patienterne virker til at føle sig utrygge, udsatte og sårbare 

grundet deres påklædning på operationsstuen. Et eksempel er den ældre dame, som under forflytning til operationslejet, 

trækker ned i hospitalsundertrøjen, for at den kan dække kroppen bedre. Disse oplevelser og observationer på operationsstuen 

bliver sjældent italesat og derved ikke anerkendt, hverken i situationen eller efterfølgende.  

Er denne forestilling og tolkning af disse patientrelaterede observationer i realiteten en af sygeplejersken oplevet 

problemstilling, på patientens vegne? Oplever patienten det som krænkende, at deres krop er eksponeret på operationsstuen? 

Disse spørgsmål blev i stedet udgangspunkt for igangsættelse af et projekt om patientens blufærdighed relateret til påklædning 

på operationsstuen.  

Formål: At inddrage patientens perspektiver og få viden om, hvilken betydning patienterne oplever at deres påklædning har for 

deres integritet i operationssammenhæng. Hvorledes har afklædthed indflydelse på den patientoplevede kvalitet og tryghed, 

samt mestring i deres indlæggelsesforløb? 

Der er særlige kliniske betingelser der gør sig gældende for gennemførelsen af en operation, dette gælder også for patientens 

påklædning. Forhåbningen er, at med patientens særlige viden, at planlægning af behandlingsforløbet og udvikling af tiltag i 

relation til patientforløb, kan planlægges således, at både hensyn til patientens integritet og en operations kliniske og praktiske 

betingelser, kan imødekommes. 

Metode: Det er patienternes oplevelser og erfaringer der efterspørges i denne undersøgelse, og designet vil være kvalitativt 

med brug af det semistrukturerede interview.  Herudover giver et kvalitativt projekt indsigt i bestemte metoder og teorier, som 

giver perspektiver til analysen. Otte til ti patienter inkluderes via informeret samtykke, forudgået af mundtlig og skriftlig 

information om undersøgelsens formål, metode samt informantenes rettigheder. 

Forventede Resultater: At få viden om patienters oplevelse med hensyn til påklædning og forflytnings- og lejringsituationen på 
operationsstuen. At sikre optimal planlægning af patientforløb med respekt for patientens integritet og identitet og herved 
højne den patientoplevede kvalitet. At styrke det tværfaglige samarbejde på operationsstuen via planlægning af arbejdsgange 
med udgangspunkt i det gode patientforløb. 

Konklusion (evt. perspektivering): Analysen er ikke igangsat, men forventes afsluttet i løbet af efterår2014/vinter2015 
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