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Sammanfattning    

 

Patienter i den perioperativa vården är ofta med om blodförluster. 

Anestesisjuksköterskor ansvarar för att övervaka, hantera och dokumentera patienters 

perioperativa vård. Patienters förlorade blodvolymer är viktiga att uppskatta korrekt, för 

att patienter ska få rätt behandling. Anestesisjuksköterskor ansvarar för bedömning och 

visuell uppskattning av blodvolymen på kompresser, sugbehållare och operationsdukar 

som används perioperativt. Studiens syfte är att kartlägga anestesisjuksköterskors 

förmåga att göra visuell uppskattning av patienters blodförluster perioperativt. En 

kvantitativ studie genomfördes med ett stickprov av 30 anestesisjuksköterskor. De 

analysmetoder som användes var: Wilcoxon’s rangsummetest, Mann-Whitney U test, 

Kruskal-Wallis test och Spearman’s korrelationstest. Deltagarna fick uppskatta 

blodvolymen på tre olika material vid två efterföljande stationer och fylla i en 

pappersenkät. Resultatet visar på att en stor majoritet underskattar blodvolymen vid de 

två efterföljande stationerna. Inget signifikant samband fanns mellan deltagarnas typer 

av uppskattningar (underskattning, korrekt skattning och överskattning) relaterat till 

kön, yrkeserfarenhet och självskattad förmåga. I studien påvisas det att 

anestesisjuksköterskors förmågor att visuellt uppskatta blödningar inte förbättras med 

längre yrkeserfarenhet. Det framkommer i studien att visuella uppskattningar av 

blodvolymer ofta blir underskattade och att effektiva och objektiva verktyg eller 

metoder att uppskatta blödningar perioperativt är något som saknas för 

anestesisjuksköterskor. Blödningar som inte uppskattas korrekt leder till att patienter i 

den perioperativa vården blir lidande. 

 

 

Nyckelord: Bloodloss, Nurse Anestethic, Evaluation, Perioperative care. 
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INLEDNING 

Under författarnas fältstudier har de kommit i kontakt med den perioperativa vården. 

Vid dessa tillfällen har de även stött på patienter med blodförluster under operationer. 

Vid uppskattningen av total blodförlust under operationerna är det 

anestesisjuksköterskans ansvar att göra ordentliga och korrekta uppskattningar av hur 

stora blodförlusterna har varit hos patienterna. Även om operationssjuksköterskor och 

anestesisjuksköterskor delar på ansvaret att göra en uppskattning av blodförlust under 

operationer, så är det anestesisjuksköterskor som ansvarar för att dokumentera, 

rapportera vidare och eventuellt behandla blodförlusten (Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012, ss. 6-9). På så sätt ställs det 

stora krav på anestesisjuksköterskor eftersom de ansvarar för patienternas välbefinnande 

och vitala status under den perioperativa vården. Under författarnas utbildning till 

anestesisjuksköterskor har föreläsningarna inte berört vilka verktyg det finns för att 

objektivt uppskatta blödningar under operation. Detta har väckt intresset hos författarna 

till huruvida det är möjligt för en anestesisjuksköterska att göra en korrekt uppskattning 

av blodförluster, samt om vilka andra faktorer som kan påverka uppskattningen. Vid 

sökningar på studier som gjorts i ämnet framkommer det att det är svårt och osäkert att 

uppskatta blödning visuellt. Det framkommer också att de grupper som oftast undersöks 

är grupper av operationspersonal eller anestesipersonal. Det är otillräckligt belyst med 

information om anestesisjuksköterskor som profession och deras förmåga att uppskatta 

blödningar. Författarna har därför valt att undersöka anestesisjuksköterskors förmåga att 

göra en visuell uppskattning av patienters blodförluster. 
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BAKGRUND 

Den perioperativa vården 

I Sverige genomfördes år 2015 totalt 2 882 104 perioperativa vårdinsatser på 1 525 118 

patienter enligt Socialstyrelsens (2015) statistikdatabas. Patienter kommer i kontakt med 

den perioperativa vården när behandling med en operation förestår. Patienter i den 

perioperativa vården kommer i kontakt med specialiserad vårdpersonal, vilket kan vara 

anestesisjuksköterskor, operationssköterskor, kirurger och anestesiologer (Gran Bruun, 

2013, ss. 24-25). Den perioperativa vården är indelad i tre olika tidsfaser, pre-, intra- 

och postoperativ fas. I den perioperativa vården ingår även den perioperativa 

vårdprocessen. En perioperativ vårdprocess är enligt Lindwall och von Post (2008, ss. 

82-87) ett sätt att systematisera patienters vård och vårdande i samband med kirurgiska 

ingrepp, där syftet är att uppnå optimal hälsa. Vidare skriver Lindwall (2008, ss. 87-

112) att anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor måste skapa kontinuitet i 

de pre-, per- och postoperativa faserna av vården för att vården ska bli vårdande för de 

patienter som genomgår en operation. Den perioperativa vården utgår från de 

individuella behov som finns hos varje enskild patient. Den står också för ett samspel 

mellan olika medicinska specialiteter samt mellan olika professioner (Holmer & 

Seeman-Lodding 2016, s. 355). 

Preoperativ fas 

Den preoperativa fasen börjar vid ordinationen av operativ vård och slutar vid 

ankomsten till operationssalen. I den preoperativa fasen samlar anestesisjuksköterskor 

in information om patienter och förbereder patienter inför operation (Lindwall & von 

Post, 2008, ss. 87-90). Insamlandet av information används sedan till att göra en 

bedömning av patienters hälsa, anatomiska och fysiologiska förutsättningar samt att 

planera för hur anestesin och operationen ska gå tillväga. Patienter ges även en 

möjlighet att få information och undervisning om den planerade anestesin (Hasselberg 

& Nielsen, 2016, ss. 173-174). En viktig del i den preoperativa fasen är 
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blödningsanamnesen. Här fångas eventuella sjukdomar upp som kan vara av vikt att 

känna till inför en anestesi, exempelvis trombocytdysfunktioner och von Willebrands 

sjukdom. Det är sjukdomar som kan orsaka en större blödning under en operation om 

inte rätt åtgärder vidtagits (Schött & Tengborn 2016, ss. 439-440). 

Intraoperativ fas 

Den intraoperativa fasen startar när patienten anländer till operationssalen och slutar då 

patienten överlämnas och rapporteras över till en sjuksköterska på en postoperativ 

avdelning (Lindwall & von Post, 2008, ss. 90-94). I den intraoperativa vården sker även 

en kontakt med andra yrkesgrupper som samlas kring vården av patienter. Dessa andra 

yrkesgrupper är framför allt anestesiläkare, kirurger, operationssjuksköterskor och 

undersköterskor (Gran Bruun, 2013, ss. 24-25). Den intraoperativa fasen kan beroende 

på omfattningen av operationen vara från mindre än en timme till flera timmar 

(Lindwall & von Post, 2008, ss. 90-94). Anestesisjuksköterskor ansvarar för att 

patienter övervakas under den intraoperativa fasen, omfattningen på kirurgin och 

patienters preoperativa status avgör behovet av övervakning. Under operationer ska 

övervakningen minst bestå av pulsoximeter, EKG-övervakning och blodtrycksmätning. 

Anestesisjuksköterskors uppgift och ansvar är också att dokumentera i anestesijournalen 

under operationen (Hasselberg & Nielsen, 2016, ss. 174-178).  

 

Postoperativ fas 

Den avslutande fasen i den perioperativa vården är den postoperativa fasen, här 

överlämnas och rapporteras patienter över till sjuksköterskor på den postoperativa 

avdelningen (Lindwall & von Post, 2008, ss. 94-96). Postoperativa förloppet kan skilja 

sig mycket från patient till patient och påverkas också av vilket kirurgiskt ingrepp som 

utförts. Det postoperativa förloppet kan variera från någon timme upp till flera timmar. 

På den postoperativa avdelningen övervakas patienters vitalparametrar, vätskebalans, 

eventuella tecken till kirurgisk komplikation såsom blödning, patienters status och 

eventuell smärta (Hasselberg & Nielsen, 2016, ss. 184-186).  
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Anestesisjuksköterskors ansvar 

Anestesisjuksköterskor har ett stort ansvarsområde där det ingår ett flertal 

arbetsuppgifter. En av uppgifterna som är ålagda anestesisjuksköterskor är att kunna 

göra relevanta observationer av patientens hälsotillstånd perioperativt samt att utifrån 

observationerna kunna bedöma, dra slutsatser om, agera och utvärdera patienters 

resurser och behov (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012, ss. 6-9). Enligt Gran Bruun (2013, ss. 17-20) så består en 

del av anestesisjuksköterskors profession av att verka komplikationsförebyggande för 

patienter. Där syftet är att förhindra ogynnsamma händelser eller risker för patienter, 

som exempelvis stora blodförluster. Akuta situationer kan kräva omedelbar handling, 

där tidsaspekten är avgörande. Där krävs det att anestesisjuksköterskor har medicinsk 

kunnighet och kunskap om människans fysiologi och anatomi.  

 

Att vårda en patient innebär inte endast ett organisatoriskt ansvar, utan även ett 

moraliskt och etiskt ansvar påpekar Wiklund (2003, ss. 148-161). Detta moraliska och 

etiska ansvar kontextualiseras tydligt i det att anestesisjuksköterskor förpliktar sig att ta 

hand om patienter vid första mötet, det kan kallas för att vara patienters beskyddare. 

Anestesisjuksköterskor kan uttryckligen uppleva att “hålla en persons liv i sina händer” 

under den perioperativa vård som ges till patienter menar Sundqvist och Anderzen 

Carlsson (2014). De skriver vidare att anestesisjuksköterskor ibland upplever att de 

företräder patienten inför andra kollegor i operationsrummet. Detta ses som en mycket 

stressframkallande upplevelse, då patientens uppfattning och egna vilja kan komma i 

konflikt med en annan kollegas uppdrag i den perioperativa vården. 

Anestesisjuksköterskor arbetar både självständigt och tillsammans i team med andra 

yrkesgrupper, vilket ställer stora krav på samarbetsförmågan (Gran Bruun, 2013, ss. 24-

25). Vidare beskriver Gran Bruun (2013, ss. 24-25) förhållandet mellan 

anestesisjuksköterskor och anestesiläkare där de har olika bakgrund vad gäller teoretisk 
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kunskap och praktisk kunskap. Dock sker arbetet med att ge anestesi till patienter i ett 

tvärprofessionellt team och i samma kontext. Det är av särskilt stor vikt att vården av 

patienter tillgodoser patienters behov av trygghet och respekt av integritet, enligt 2a § av 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). En brist av kontroll kan patienter uppleva 

som ett vårdlidande menar Wiklund (2003, s. 104). Lindwall och von Post (2008, ss. 94-

112) belyser att anestesisjuksköterskor har en skyldighet att vara patientens skydd och 

kan på så sätt känna en skuldkänsla om patienters värdighet kränks. 

Anestesisjuksköterskor tar därför ofta på sig skulden om patienten har utsatts för ett 

ovärdigt vårdande, även om det utförts av andra i operationspersonalen.  

 

Anestesisjuksköterskor har en skyldighet att dokumentera given patientvård i patienters 

journal (SFS 1985:562). Det en anestesisjuksköterska dokumenterar i journalen är 

exempelvis vitalparametrar, givna läkemedel och uppskattad blodförlust. Journalen är 

på så sätt ett viktigt verktyg för anestesisjuksköterskor i den perioperativa vården 

(Børmark, 2013, ss. 63-65). Efter avslutad operation är det anestesisjuksköterskors 

uppgift och ansvar att det sker en korrekt överrapportering till den postoperativa 

avdelningen. Rapporten ska innehålla händelseförloppet innan och under operationen 

(Valeberg, 2013, ss. 351-356). Enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening (2012, ss. 6-9) ligger ansvaret på anestesisjuksköterskor 

att dokumentera och rapportera den perioperativa vården. 

 

Följder av blodförluster    

Att göra korrekta uppskattningar av blodförluster anses vara en av de viktigaste och 

även svåraste uppgifterna inom anestesin. När anestesipersonal och kirurger ska 

uppskatta storleken av blodförluster används nästan alltid en inspektion av utrustning 

som använts under operationen, så som exempelvis sugbehållare, kompresser och 

operationsdukar (Al Kadri, Al Anazi & Tamim, 2011). Visuella uppskattningar av 

blodförluster, som är den vanligaste metoden i dagens perioperativa vård, ger sällan 
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korrekta resultat. Detta visar tidigare studier av (Rothermel & Lipman 2016 och Schorn 

2010). Rothermel & Lipman (2016) visar på att det inte finns några signifikanta 

skillnader i uppskattning av blodförluster mellan olika yrkesgrupper, år av erfarenhet 

eller upplevd förmåga att uppskatta blodförluster. Medan Schorn (2010) visar på att 

visuella uppskattningar ofta blir fel och kanske inte ens borde användas som 

tillvägagångssätt att uppskatta blodförluster. Det finns dock få andra alternativ som är 

tillräckligt enkla, tillförlitliga och praktiska för att kunna användas istället för visuell 

uppskattning. Några av de andra tillvägagångssätten, som sällan används, att mäta 

blodförluster är mätningar av hemoglobinvärdet, vägning av kompresser och fotometri, 

beskrivet av Schorn (2010). Rothermel & Lipman’s (2016) och Schorn’s (2010) studier 

är dock baserade på grupper såsom generell operationspersonal och inte specifikt för 

anestesisjuksköterskor. 

 

Patienters påverkan av blodförlust 

Blodförluster som inte skattas korrekt kan leda till komplikationer för patienter. 

Hypotoni, hypovolemisk chock och hjärtinfarkt kan drabba patienter om blodförluster 

underskattas och inte behandlas korrekt (Adkins, Lee, Woody, & White, 2014). Adkins 

et al. (2012) menar vidare att en felmarginal på 20 % från det riktiga värdet kan anses 

vara acceptabelt som felmarginal när uppskattningar av blödningar utförs. Om 

blödningar under operation överskattas så kan det innebära onödig blodtransfusion och 

komplikationer för patienter (Algadiem, Aleisa, Alsubaie, Buhlaiqah, Algadeeb & 

Alsneini, 2016). I tidigare studier har det visat sig att små blödningar under cirka 200 

milliliter (ml) överskattas ofta och blödningar större än 250 ml blir ofta underskattade 

(Schorn, 2010). 

 

Patienters vätskeförluster under operationen är något som en anestesisjuksköterska 

måste hålla konstant uppsikt över, samt behandla, för att kunna hålla en patient 

normovolem. När vätskeförluster uppstår på grund av blödningar ställs större krav på 

vården av patienten, då även syrgasleveransen till organ blir påverkad. Bekkhus (2013, 
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ss. 132-139) beskriver att en frisk patient kan kompensera för blodförluster genom att 

öka hjärtats minutvolym. Om patienten skulle vara hjärtsjuk skulle kompensationen leda 

till en oönskat hög belastning på hjärtat och kunna leda till komplikationer, som 

exempelvis hjärtsvikt eller ischemi, för patienten. Genom att noga följa patienters 

kliniska tillstånd, som exempelvis puls och blodtryck, kan anestesisjuksköterskor få en 

överblick av vilken påverkan en aktuell blödning har på patienter. En tidigare studie har 

visat på att blodtrycket ofta sjunker som ett resultat av en stor blödning, 2000 ml. 

(Buckland & Homer, 2007). Det är av stor vikt att anestesisjuksköterskor behåller fokus 

över patienters kliniska tillstånd och registrerar vätskebalansen. Hur mycket blod finns 

det i kompresser, sug, dukar och uppdukningsmaterial? Vidare är det viktigt med snabb 

kommunikation av anestesisjuksköterskor med kirurgen om patienten blir instabil i sina 

vitalparametrar för att upptäcka eventuella dolda blödningskällor. (Bekkhus, 2013, ss. 

132-139).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Anestesisjuksköterskor har ett ansvar att dokumentera och rapportera förlorade 

blodvolymer under operationer. Inkorrekta uppskattningar av förlorade blodvolymer har 

en negativ påverkan på patienters hälsa. Tidigare studier visar på att det finns en 

svårighet i att uppskatta visuellt förlorad blodvolym. Dessa tidigare resultat är inte 

överförbara till ett svenskt anestesisjuksköterske kontext, på grund av att de beskriver 

olika professioner av operationspersonal som grupp, istället för professionen 

anestesisjuksköterska. Det finns få studier gjorda i Sverige där man har undersökt 

anestesisjuksköterskors förmåga att uppskatta förlorad blodvolym. Därför kartlägger 

denna studie svenska anestesisjuksköterskors förmåga att visuellt uppskatta förlorad 

blodvolym. 
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SYFTE 

Att undersöka anestesisjuksköterskors förmåga i att visuellt uppskatta patienters 

blodförlust perioperativt. 

Frågeställningar 

A. Finns det en skillnad i anestesisjuksköterskors förmåga att korrekt uppskatta förlorad 

blodvolym visuellt beroende på:    

1. Yrkeserfarenhet och kön? 

2. Om anestesisjuksköterskan själv anser sig vara skicklig i att uppskatta 

blodförluster? 

B. Överensstämmer anestesisjuksköterskors självskattning med verkligheten? 

 

METOD 

Ansats  

För att kunna bedöma om en vårdhandling kan förbättras krävs undersökningar med 

mätningar och jämförelser (Segesten, 2012, ss. 111-119). För att besvara syftet så har 

den här studien utformats med en kvantitativ ansats. Bland kvantitativa studier har 

experimentella metoder höga förutsättningar att komma fram till slutsatser om orsak och 

verkan (Borg & Westerlund, 2014, ss. 12-14). Således har en experimentell studie med 

uppskattning av simulerade blodförluster valts ut som tillvägagångssätt. Valet av att 

utföra experimentet under simulering beror på svårigheten att genomföra en studie där 

blödning uppskattas i samband med verklig perioperativ vård, där det tillkommer 

flertalet beroende variabler som kan påverka resultatet.  
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Mätinstrument  

I den här studien har anestesisjuksköterskors förmåga att uppskatta och rapportera 

blodförluster studerats. Urvalet bestod av 30 tillfrågade och frivilligt deltagande 

anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). 

Till kategorin anestesisjuksköterska räknades de deltagare som fullgjort 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesi.  

 

Studien använde en beroende variabel: uppskattning av blodvolym i milliliter (ml) samt 

en oberoende variabel: faktisk blodvolym i milliliter, 210 ml, vilket var exakt lika på 

samtliga material vid båda stationerna. Valet av mängden av blod som användes i 

studien baserades på Schorns (2010) resultat vid studier av operationspersonals 

uppskattningar av blodförluster, där det visat sig att blodvolymer på cirka 200 ml 

underskattas. Vidare skriver Schorn (2010) att större blödningsmängder exempelvis 600 

ml och uppåt blir svårare att korrekt uppskatta. Bivariablerna var: 

anestesisjuksköterskornas självskattade förmåga att uppskatta blodförluster, år av 

yrkeserfarenhet, kön, typer av material och jämförelse mellan anestesisjuksköterskonas 

bedömningar vid station 1 och 2 I studiens enkät fanns även en fråga angående 

självskattning av förmåga att utföra korrekta uppskattningar av blödningar. Båda 

stationerna var identiska och innehöll tre typer av material vilka bestod av: 5 stycken 20 

cm x 40 cm kompresser som var fuktade med koksalt och urkramade, en sugbehållare 

och en operationsduk på 75 cm x 75 cm. De utvalda materialen var av samma material 

som vanligen används på den aktuella operationsavdelningen. 

 

Enkäten använder fyra svarsalternativ på grund utav att ett ojämnt antal svarsalternativ 

kunde ha orsakat att mittersta alternativet sågs som neutralt. Med ett jämnt antal 

svarsalternativ behöver deltagarna ta ställning även om de inte hade speciella åsikter i 

frågan. (Ejlertsson, 2014, ss. 81-82).  
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Datainsamling   

Datainsamlingen genomfördes på en operationsavdelning vid ett sjukhus i Västra 

Götaland, under en tredagars-period. En pappersenkät (se bilaga 1) användes för 

datainsamling. Deltagarna informerades om studien genom ett utskickat mail (se bilaga 

3) till berörd personal på operationsavdelningen, på plats på avdelningsmöten och vid 

de två stationerna under de dagar då studien genomfördes. Under datainsamlingen så 

applicerades en känd mängd, totalt 630 ml, låtsasblod fördelat på tre olika material (210 

ml på varje material), vid två identiska efterföljande stationer. Deltagarna fick först fylla 

i en kort frågeenkät och svara på deskriptiva frågor vilka var ålder, kön, yrkeserfarenhet, 

en uppskattning av deras egen förmåga att uppskatta blödningar och sedan hur ofta de 

upplevde att deras uppskattning överensstämde med huvudoperatörens uppskattning. 

Sedan fick varje enskild deltagare skriftligt uppskatta blodvolymen på varje material 

separat, vid de båda efterföljande stationerna. Alla deltagare i studien valde att besvara 

alla ställda frågor. Den insamlade datan analyserades sedan för att kartlägga hur 

korrekta anestesisjuksköterskornas uppskattningar var och hur mycket felmarginalen 

varierade beroende på olika deskriptiva faktorer.  

 

Dataanalys 

Beskrivande statistik för de deskriptiva faktorer, proportioner, medelvärden och 

standardavvikelser samlades in. Som godtagbar felmarginal i deltagarnas uppskattningar 

användes en gräns på inom 20 % från det korrekta värdet (dvs. inom 168 - 252 ml) 

baserat på Adkin et al, (2012) rekommendationer. Var deltagarnas uppskattning inom 

denna gräns så ansågs deras uppskattning vara korrekt. Om deltagarnas uppskattningar 

var mer än ±20% från det korrekta värdet ansågs deras uppskattningar vara 

överskattning respektive underskattning. Deltagarnas ålder och yrkeserfarenhet delades 

in i tre grupper för att avidentifieras och för att underlätta analyserna. Då den insamlade 

datan kom från ett förhållandevis litet stickprov och då datan ej visade sig vara 

normalfördelad ansågs datan lämpa sig för icke-parametriska tester. Vid alla analyser av 
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datan har värdet p<0.05 ansetts vara signifikant. I studien har Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) version 23 använts för att analysera, summera och bearbeta 

datan. Då resultatet från frågan kring deltagarnas upplevelse av att deras uppskattning 

överensstämde med huvudoperatörens uppskattning inte tillförde någon relevant 

information relaterat till studiens syfte eller så, kommer det resultatet inte att 

presenteras.  I figur 1 presenteras de analysmetoder som har använts i studien. 

 

Figur 1. 

● Wilcoxon’s rangsummetest - För att analysera skillnader i deltagarnas alla 

uppskattningar. 

● Mann-Whitney U test - För att undersöka om det fanns signifikanta samband 

mellan kön och typer av uppskattningar. 

● Kruskal-Wallis test - För att undersöka om de tre grupperna av 

yrkeserfarenheter hade en påverkan på deltagarnas uppskattningar. 

● Spearman’s korrelationstest - För att analysera sambandet mellan korrektheten 

av deltagarnas uppskattningar och deltagarnas självskattade förmåga att 

korrekt uppskatta blödningar. 

Figur 1. Icke-parametriska analysmetoder 

 

Etiska överväganden  

En etisk prövning behövs inte i högskoleutbildning på avancerad nivå, med anledning 

av lagen om etikprövningar vid forskning (SFS.2003:460). Tillåtelse att utföra 

undersökningen har erhållits från verksamhetschef för anestesikliniken på SÄS (bilaga 

2). I Codex (2016) står det att deltagare i en studie ska vara informerade om att 

deltagandet är frivilligt, anonymt och att deltagandet kan avbrytas med omedelbar 

verkan ifall deltagare inte längre vill deltaga i studien. I studien har information givits 

till möjliga deltagare samt information att resultatet i studien kommer vara avidentifierat 
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och att deltagandet är helt frivilligt. Deltagarna informerades att om de fyllde i enkäten 

(bilaga 1) så var det ett skriftligt samtycke på att de frivilligt deltog i studien. Enligt 

Codex (2016) så är inte skriftliga samtycken ett krav, då även muntliga samtycken är 

godtagbara. I resultatet har indelning av deltagarna i grupper gjorts på ett aktivt sätt så 

att inte specifika deltagare ska kunna identifieras.  

 

RESULTAT 

I Studien inkluderades totalt 30 anestesisjuksköterskor från en operationsavdelning vid 

SÄS. Bland deltagarna finns en klar majoritet av kvinnor 63 % (n=19) gentemot 

andelen män 37 % (n=11). Deltagarnas antal yrkesverksamma år var i genomsnitt 16 år 

och varierade mellan tre till 43 år. Den genomsnittliga åldern bland deltagarna var 48 år 

med en Range på 40 år (23-63 år). Majoriteten 70 % (n=21) av deltagarna självskattade 

sin egen förmåga att uppskatta blödningar som bra eller mycket bra, medan 30 % (n=9) 

utav deltagarna skattade sin förmåga som mindre bra.  

 

I tabell 1 redovisas och summeras anestesisjuksköterskornas visuella uppskattningar av 

blodvolymer (underskattning, korrekt uppskattning och överskattning) vid de 

efterföljande två stationerna. Kompresserna var de material som underskattades mest av 

deltagarna vid både station 1 90 % (n=27) och station 2 93 % (n=28). Det var av 

sugbehållaren på station 1 som flest antal deltagare 63 % (n=19) gjorde korrekta 

uppskattningar. Även sugbehållaren vid station 2 hade en hög andel 43 % (n=12) av 

korrekta uppskattningar av blodvolymen. För att se om det finns en signifikant skillnad i 

deltagarnas typer av uppskattningar vid de två stationerna gjordes ett Wilcoxon’s 

rangsummetest. Där fanns signifikanta skillnader endast mellan de två stationerna i 

uppskattningarna av blodvolymer operationsdukarna (p=0,001) och i kompresserna 

(p=0,031). Deltagarna i studien tenderade till att uppskatta en större mängd blodvolym 

på operationsduken och kompresserna vid station 2 jämfört med station 1. Det fanns 

dock ingen signifikant skillnad i deltagarnas uppskattningar av sugbehållarna (p=0,245) 

mellan de båda stationerna. Sammanfattningsvis var det 26 deltagare (86 %) som gjorde 
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underskattningar av alla material i studien, medan deltagare som gjorde korrekta 

uppskattningar eller överskattningar var jämt uppdelat med 2 deltagare (7 %) 

 

Tabell 1. Anestesisjuksköterskornas visuella uppskattningar vid respektive material. 

Jämförelser mellan station 1 och station 2. n=30. 

 
 

    Material 

Underskattning 
<20%, <168 ml 

Uppskattning 

inom ±20%, 

168-252 ml 

Överskattning 
>20%, >252 ml 

 
 

Range 
(Median) 

station 
1 

station 
2 

station 
1 

station 
2 

station 
1 

station 
2 

Operations 
duk  

n=22 * 
(73 %) 

n=19 * 
(63 %) 

n=6 *  
(20 %) 

n=8 * 
(27 %) 

n=2 * 
(7 %) 

n=3 * 
(10 %) 

20 - 450 ml 
(106 ml) 

Kompresser n=27 * 
(90 %) 

n=28 * 
(93 %) 

n=1 * 
(3 %) 

n=2 * 
(7 %) 

n=2 * 
(7 %) 

n=0 * 
(0 %) 

20 - 300 ml 
(100 ml) 

Sugbehållare n=7  
(23 %) 

n=10  
(33 %) 

n=19  
(63 %) 

n=13  
(43 %) 

n=4  
(13 %) 

n=7  
(23 %) 

100 - 400 ml 
(200 ml) 

* Signifikans i Wilcoxon’s rangsummetest (p=<0,05). 

 

I tabell 2 redovisas antalet underskattningar, överskattningar och korrekta 

uppskattningar av den totala mängden blödning för de båda stationerna relaterat till de 

oika grupperna av yrkeserfarenhet, kön och självskattad förmåga att uppskatta 

blödningar. Ett Kruskal-Wallis test genomfördes för att undersöka om de olika 

grupperna av yrkeserfarenheter (1-10 år, 11-20 år och >20 år) hade en påverkan på 

deltagarnas uppskattningar. Det visade sig inte finnas någon signifikant effekt utav 

yrkeserfarenhet (p=0,18). För att se om det finns ett samband mellan män och kvinnor 

gällande deltagarnas uppskattningar gjordes ett Mann-Whitney U test. Inget signifikant 

samband mellan kön och deltagarnas uppskattningar påvisades (p=0,14). Deltagarnas 

självskattade förmåga att uppskatta blödningar och deltagarnas uppskattningar 

analyserades genom Spearman’s korrelationstest. Inget signifikant samband 

konstaterades (p=0,58). Spearman’s korrelationstest användes även för att se om det 

fanns ett samband mellan deltagarnas självskattade förmåga att uppskatta blödningar 
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och deltagarnas yrkeserfarenhet. Inte heller här fanns något signifikant samband 

(p=0,257). 

Tabell 2. Anestesisjuksköterskors visuella uppskattningar av blodvolymer relaterat till 

uppdelningar i deskriptiva faktorer. n=30. 

Deskriptiva 
Faktorer 

Underskattning 
<20% 

Korrekt uppskattning 
inom 20% 

Överskattning 
>20% 

Yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterskor 

● 1-10 år n=10 (33%)  n=2 (7%)  0 

● 11-20 år n=6 (20%) n=4 (13%)  n=1 (3%)  

● > 20 år n=5 (17%)  n=2 (7%)  0 

Kön  

● Män n=8 (27%)  n=2 (7%)  n=1 (3%)  

● Kvinnor n=13 (43%)  n=6 (20%)  0 

Självskattning av förmåga till uppskattning blodförluster 

● Mindre bra n=7 (23%) n=2 (7%)  0 

● Bra n=14 (47%)  n=5 (17%)  0 

● Mycket bra 0 n=1 (3%) 0 

 

Sammanfattningsvis 

I studien underskattade huvuddelen av deltagarna 86 % (n=26) de simulerade 

blödningarna.  

I studien fanns följande signifikanta resultat: 

● Skillnader mellan de två stationerna i uppskattningarna av operationsdukarna 

och av kompresserna. 

I studien fanns följande icke signifikanta resultat: 

● Skillnad i deltagarnas uppskattningar av sugbehållarna mellan de båda 

stationerna. 
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● Effekt utav yrkeserfarenhet på deltagarnas uppskattningar. 

● Samband mellan kön eller deltagarnas självskattade förmåga att uppskatta 

blödningar och deltagarnas uppskattningar. 

● Samband mellan deltagarnas självskattade förmåga att uppskatta blödningar och 

deltagarnas yrkeserfarenhet. 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Studien som genomfördes var ett stickprov av anestesisjuksköterskor på en 

operationsavdelning på ett länssjukhus. Operationsavdelningen, där de deltagande 

anestesisjuksköterskorna arbetade, hanterar både akuta och selektiva operationer med en 

stor variation, denna studies resultat kan på så sätt inte antas vara helt representativt för 

alla anestesisjuksköterskor i Sverige. En mer omfattande studie av 

anestesisjuksköterskor från fler sjukhus med olika vårdnivåer och flera olika typer av 

operationsavdelningar, skulle ge en bättre tillförlitlighet och power till att dra slutsatser 

för svenska anestesisjuksköterskors förmåga att bedöma blodförluster. Då studiens 

metod är upprepningsbar med liknande material finns det en relativt bra reliabilitet 

(Borg & Westerlund, 2014, ss. 243-246). I undersökningen användes inte äkta blod, 

istället användes låtsasblod, som framställts av tvättmedel blandat med karamellfärg. En 

brist i studien är att färgen och konsistensen inte blev helt likt äkta blod. Problemet med 

att använda riktigt blod hade varit hygienaspekter, då det kunde uppfattas som ofräscht 

och spekulationer om var blodet kommit ifrån.  Rent praktiska svårigheter hade också 

uppstått då blodet snabbt hade koagulerat under provdagarna och det i sin tur skapat 

olika förutsättningar, med tanke på att alla deltagare gjorde uppskattningarna utspritt 

under dagarna. Det hade då resulterat i olika förutsättningar för deltagarna. Att använda 

låtsasblod är en begränsning i studien vilket påverkar validiteten negativt.  
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En blödning på 210 ml är inte tillräckligt stor för att ge en större negativ påverkan på de 

flesta patienter. Däremot när de olika mätningarna läggs ihop till varje stations totala 

mängd blodvolym (630 ml) så kan denna mängd ha en negativ påverkan på en större 

grupp av patienter. På så sätt ger studiens upplägg och resultat relevant information 

angående vikten av uppskattningar av blodvolymer utifrån patientens behov. I denna 

studie undersöktes endast anestesisjuksköterskors förmåga att visuellt uppskatta 

blödningar. I den perioperativa vården hjälps flera professioner åt i vården av patienter. 

Där kan anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor, 

anestesiologer och kirurger samarbeta i ett team för att verka för patientens bästa. Det 

kan betyda att hela teamet kan delta i att uppskatta patienters förlorade blodvolym. 

Därför skulle en studie som inkluderat även operationssjuksköterskor, undersköterskor, 

anestesiologer och kirurger ge ytterligare information hur patienters blodvolym 

uppskattas. Detta var dock inte syftet med denna studie, då studien syftar till att 

kartlägga endast anestesisjuksköterskors förmåga att visuellt uppskatta blodförluster. 

Därför bestod urvalet av anestesisjuksköterskor. Resultatet av studien gav dock 

huvudsakligen inte någon signifikans. Ett större antal deltagare skulle dock ha kunnat 

öka chanserna att få signifikans i undersökningarna. 

 

Kompresserna som användes var fuktade med koksalt och urkramade innan låtsasblodet 

applicerades. Det innebar att kompresserna hade olika uppsugningsförmåga, då det var 

svårt att krama ur koksaltet lika mycket för varje kompress. Detta speglar den verkliga 

och dagliga situationen på operationsavdelningen. Kompresserna som användes var 

väldigt mättade med låtsasblod på grund av att endast 5 kompresser användes för varje 

station. I vanliga fall så är oftast kompresserna inte lika mättade som de kompresser 

studien använde. Att studien genomfördes i en simulerad miljö på 

operationsavdelningen, men inte i en operationssal, kan vara en begränsning. Detta då 

miljön skiljer sig från verkligheten där uppskattningar i vanliga fall sker. Studien kan 

ändå vara av informativt intresse då exakt samma material som används inne på 

operationssalarna har använts vid uppskattningarna.   
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Resultatdiskussion 

Denna studie undersökte anestesisjuksköterskors förmåga i att göra en visuell 

uppskattning av patienters blodförluster perioperativt. Totalt 86 % av deltagarna (n=26), 

gjorde underskattningar oavsett material. Endast 7 % av deltagarna (n=2) gjorde 

korrekta uppskattningar i studien. Studiens resultat visade på att blödningar runt 200 

ml/material till stor del kan bli underskattade. Detta resultat stämmer väl överens med 

tidigare studier av Schorn (2010), där det påvisas att blödningar kring 200 ml ofta 

underskattas av operationspersonal.  

 

Det var blodvolymen i sugbehållarna som de flesta av deltagarna uppskattade korrekt i 

studien, med en genomsnittlig uppskattning på 204 ml vid station 1 och 217 ml vid 

station 2. Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan deltagarnas uppskattningar av 

blodvolymen i sugbehållarna mellan de två stationerna. Att olika slags behållare skulle 

underlätta uppskattningar av blodvolym påvisades av Buckland & Homer (2007), där de 

jämför uppskattningar av blodvolymer på dukar och i kompresser mot blodvolymer i 

olika sorters behållare. I vår studie var det blodvolymen på kompresserna som var det 

som flest deltagare underskattade både vid station 1 (90 %) och station 2 (93 %). Även 

operationsdukarna visade sig ha en hög grad av underskattningar vid station 1 (73 %) 

och station 2 (63 %). Att visuell uppskattning av blodvolym på kompresser och 

operationsdukar är svårt visar Bose, Regan & Paterson-Brown (2006). I deras studie 

påvisas det att det är speciellt svårt att endast visuellt uppskatta rätt blodvolym i 

kompresser.  

 

Att mäta vikten på kompresser och dukar ger mer korrekta uppskattningar av 

blodförluster. Dock så är visuella uppskattningar av blodvolym på kompresser något 

som vanligtvis används som hjälpmedel under operationer (Schorn 2010). Även på det 

sjukhus där vår studie genomfördes är kompresser ett av de vanligaste materialen när 

blodvolymen ska uppskattas visuellt. I denna studie fanns det en signifikant skillnad i 

deltagarnas uppskattningar mellan de två stationerna när det gällde operationsdukarna 
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och kompresserna. Även om de två stationerna var gjorda för att vara identiska när det 

gäller blodvolym och upplägg, gjorde samma deltagare olika uppskattningar vid de två 

direkt efterföljande stationerna. Alltså kan samma anestesisjuksköterskor komma att 

uppskatta olika vid två likadana situationer, vilket visar att endast visuella 

uppskattningar av blodförluster på kompresser och operationsdukar kan vara en osäker 

metod. Rothermel & Lipman (2016) drar slutsatsen att visuella uppskattningar av 

blodvolymer på dukar och kompresser inte alls bör användas, då det så ofta innebär 

felaktiga uppskattningar. Schorn (2010) menar dock på att visuell uppskattning i 

kombination med vägningar av kompresser och operationsdukar ger mer korrekta 

uppskattningar av blodvolymer.  

 

Det fanns inget samband mellan kön och resultatet av deltagarnas uppskattningar.  

Adkin et al (2012) resultat visar på att det inte finns någon signifikant skillnad i 

uppskattningar när det kommer till kön. Det stämmer väl överens med denna uppsats 

resultat.  I denna uppsats fanns det heller inget signifikant samband mellan självskattad 

förmåga att uppskatta blödningar och resultatet av deltagarnas uppskattningar. Trots att 

en stor majoritet (86 %) av deltagarna underskattade blodvolymen i studien, så ansåg 

ändå 70 % av deltagarna sig själva vara bra eller mycket bra i uppskattningar av 

blödningar. Att självskattningar inte har ett signifikant samband med hur korrekt 

blodvolymer uppskattas skriver även Rothermel & Lipman (2016). I deras studie 

konstateras det att de deltagare som kände sig självsäkra i att göra uppskattningar hade 

en tendens till att underskatta blodvolymer. Det konstaterades även i studien att 

deltagare med mer yrkeserfarenhet tenderar till att självskatta sin förmåga att uppskatta 

som god. I den aktuella studien finns dock inget signifikant samband mellan 

yrkeserfarenhet och självskattad förmåga (p=0,257). 

 

Det påvisades inget signifikant samband mellan yrkeserfarenhet och korrektheten av 

deltagarnas uppskattningar i denna studies resultat. Detta innebär att en längre 

yrkeserfarenhet inte nödvändigtvis gör en anestesisjuksköterska bättre på att uppskatta 



 

22 

 

 

blödningar. Detta är dock ingen nyhet då Adkin et al (2012)  kommer fram till samma 

slutsats i sin studie. Alltså är förmågan att visuellt uppskatta patienters blödningar inget 

som brukar förbättras signifikant efter längre yrkeserfarenhet. Förmågan kanske kan 

utvecklas och förbättras genom utbildningar, det menar i alla fall Toledo (2010), som 

visar att utbildning till personal resulterar i mer korrekta uppskattningar. Tidigare i 

denna uppsats togs det upp att i utbildningen till anestesisjuksköterskor har författarna 

inte utbildats i hur korrekta uppskattningar av blödningar utförs. Resultatet visar på ett 

behov av utbildning inom professionen som anestesisjuksköterska, vilket även är något 

som Adkin et al (2012) menar på.  

 

I den aktuella studien var det 7 % av deltagarna (N=2) som överskattade blodvolymen, 

vilket utgjorde en minoritet av deltagarna. I Varberg utfördes en liknande studie gjord 

av Lindegren & Svensson (2017), där det var 23 % av deltagarna (N=7) som 

överskattade mängden av blodvolym vid de olika stationerna. Även om tendensen att 

överskatta blodvolymer inte är stor så i de båda studierna, så finns det ändå en risk att 

överskattningar sker.  

 

Att överskatta blodvolymer har negativa konsekvenser för en hållbar ekonomisk 

utveckling då onödigt mycket resurser kan läggas på provtagningar och på blodenheter. 

Det finns stora risker för allvarliga transfusionskomplikationer för patienten när 

blodenheter överdoseras. Dessa risker för patienter minskar kraftigt då vårdpersonal har 

en konservativ inställning till blodtransfusion menar Sahu, Hemlata & Verma (2014). 

Då det finns restriktiva tekniker vid kirurgi och anestesi som kan spara på onödiga 

blodförluster. Blodenheter är något som ofta är en bristvara i dagens sjukvård då antalet 

aktiva blodgivare stadigt minskar, vilket antyder till att det finns en ohållbar utveckling.  
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I Sverige år 2015 skapades 443 705 erytrocytenheter och det användes totalt 424 772 

erytrocytenheter (Svensk Förening för Transfusionsmedicin, 2016, s. 4). För att det 

onödiga användandet av blodenheter ska minska krävs det bland annat att 

anestesisjuksköterskor korrekt bedömer aktuella blödningar. På så sätt kan 

anestesisjuksköterskor bidra till en mer hållbar samhällsutveckling för framtidens 

patienter. 

 

Den perioperativa vården har ett stort spektrum, där situationerna skiljer sig kraftigt åt 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012, ss. 

6-9). Det finns flera olika typer av operationsavdelningar som kan vara specialiserade 

på olika operationstyper, exempelvis ortopedi operationsavdelningar och barn 

operationsavdelningar. Stahl, Groeben, Kroepfl, Gautam & Eikermann (2012) beskriver 

att en typ av operationer där det är av stor vikt att uppskatta blödningar är vid 

förlossningar vid eller med kejsarsnitt, då perioperativa blödningar är en indikator för 

hur operationens utgång blir. Vid dessa typer av operationer finns det ett stort behov av 

korrekta visuella uppskattningar av blodförluster från anestesisjuksköterskor och 

operationspersonal. Vid kejsarsnitt förekommer ofta stora och kraftiga blödningar som 

kan vara livshotande för patienten och ofta blandas förlorat blod med fostervatten, vilket 

kan försvåra uppskattningar av blodförluster för operationspersonalen skriver Buckland 

& Homer (2007). De menar att det finns ett stort behov av mer korrekta visuella 

uppskattningar vid förlossningar och att det går att förbättra uppskattningar genom 

utbildningar. I författarnas studie visade resultatet dock på att anestesisjuksköterskor 

ofta gör inkorrekta visuella uppskattningar av blödningar, vilket kan visa sig vara 

negativt för patienter som till exempel genomgår kejsarsnitt. 

 

I den perioperativa vårdprocessen så är det framförallt i den intraoperativa fasen som 

anestesisjuksköterskor har ett stort ansvar över patienters hälsa och välbefinnande. 

Enligt Lindwall & von Post (2008, ss. 90-94) så förlorar patienter delvis eller helt 

kontrollen och makten över sina kroppar i den intraoperativa fasen. Då blir patienterna 
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helt beroende av anestesisjuksköterskans skydd och överssyn mot skador eller faror 

under operationerna. Lindwall & von Post (2008, ss. 90-94) menar vidare att 

anestesisjuksköterskor som ansvarar för patienter under operationer är skyldiga att 

noggrant vaka över patienternas kroppar för att kunna vidta skyddande åtgärder i rätt 

tid. Bekkhus (2013, ss. 132-139) påpekar att anestesisjuksköterskor ansvarar för att göra 

korrekta uppskattningar av patienters blodförluster under operationer. I denna studie 

påvisades det att anestesisjuksköterskor ofta gör felaktiga visuella uppskattningar av 

patienters blodförluster på vanligt förekommande perioperativt material. Adkins et al. 

(2012) menar att inkorrekta uppskattningar kan resultera i att patienter inte får rätt typ 

behandling, vilket kan innebära att patienter drabbas av onödiga komplikationer som 

kan vara livshotande. På så sätt lyfte denna studie fram att det kan finnas en risk att 

perioperativa patienters blodförluster uppskattas inkorrekt av anestesisjuksköterskor, 

vilket slutligen leder till felbehandlingar och komplikationer för patienter. Om 

anestesisjuksköterskors förmågor att korrekt visuellt uppskatta patienters perioperativa 

blodförluster kan förbättras, så skulle det kunna innebära en tryggare och säkrare 

perioperativ vård för framtidens patienter.  

 

SLUTSATS 

Denna studie visar att enkla, effektiva och objektiva verktyg eller metoder att uppskatta 

blödningar perioperativt är något som saknas för anestesisjuksköterskor. Det saknas 

evidensbaserad kunskap för hur visuella uppskattningar av blodförluster bör utföras av 

anestesisjuksköterskor i dagens sjukvård. Kunskapen som nyblivna 

anestesisjuksköterskor får är att ta efter handledarens metod för uppskattningar, trots att 

tidigare studier tyder på att utbildning har en positiv påverkan på förmågan att uppskatta 

blodförluster. Denna studie stämmer in med tidigare studier och visar att en längre 

yrkeserfarenhet inte nödvändigtvis gör anestesisjuksköterskor bättre på att uppskatta 

blodförluster. Att efter en akademisk utbildning på avancerad nivå sakna 

evidensbaserade verktyg för ett så viktigt ansvarsområde är en stor brist för 
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professionen. När uppskattningar av blodvolymer är inkorrekta är det i slutändan 

patienter som blir lidande. Forskning behövs för att ta fram effektiva och användbara 

verktyg för anestesisjuksköterskors uppskattningar av blodförluster i den perioperativa 

vården.  

 

Det skulle vara av intresse att i framtida studier undersöka:  

● Hur uppskattningar påverkas om alla yrkeskategorier är med och uppskattar 

blodförluster. 

● Hur anestesisjuksköterskors uppskattningar skiljer sig mellan olika typer av 

operationsavdelningar och sjukhus. 

● Hur anestesisjuksköterskors uppskattningar blir om det finns flera sorters 

blodvolymer som undersöks. 

● Om utbildningar har en positiv påverkat anestesisjuksköterskors uppskattningar. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

Uppskattning av blodförlust 

Genom att fylla i dokumentet så ger jag mitt informerade samtycke till att delta i 

studien. 

Kvinna   Man   

Ålder: __________ 

Antal år som anestesisjuksköterska: ____________ 

Hur bra anser du dig vara på att uppskatta blödning? (Ringa in ditt svar) 

1 = Dålig  

2 = Mindre bra 

3 = Bra 

4 = Mycket bra  

Hur väl anser du att dina uppskattningar överensstämmer med huvudoperatörens 

uppskattning? (Ringa  in ditt svar) 

1 = Dåligt  (nästan aldrig) 

2 = Mindre bra (sällan) 

3 = Bra (ofta) 

4 = Mycket bra (nästan alltid) 

 

Station 1 

Material 1:   ml Material 2:    ml Material 3:    ml            

 

Station 2 

Material 1:   ml Material 2:    ml Material 3:    ml              
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Bilaga 2. 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling på Operationsavdelning VT 2017 

Information angående studie om uppskattning av blodförluster. 

Vi är två sjuksköterskor som heter Stefan Lundahl och Daniel Ulvebro och studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesi, Högskolan i Borås. Som en del 

i denna utbildning gör vi ett examensarbete på magisternivå. Studien kommer att utföras på 

en operationsavdelning. Syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskors förmåga 

att uppskatta blödning under operation. Vi kommer att genomföra studien på 

operationsavdelningen under 3 dagar i vecka 6, då vi önskar få med så många av 

anestesisjuksköterskorna som möjligt. Metoden i examensarbetet är kvantitativ och 

datainsamlingen kommer att ske genom granskning av enkäter som fylls i av deltagarna under 

dessa dagar. Studien kommer att genomföras på 2 stationer som vi iordningställt. På varje 

station kommer det finnas 3 olika mätpunkter, där personalen skall uppskatta mängden blod. 

Blodet som används är fabricerat låtsasblod som gjorts för att efterlikna vanligt blod så mycket 

som möjligt. Enkäten som kommer användas är bifogad med detta dokument. Vid publicering 

kommer det analyserade resultatet vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt. 

Med Vänliga Hälsningar, 

Stefan Lundahl, Student, mail: steffelundahl@hotmail.com 

Daniel Ulvebro, Student mail: daniel_ulvebro@hotmail.com 

Handledare: Anne Flodén, Leg. Sjuksköterska Filosofie doktor, mail: anne.floden@hb.se 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Stefan Lundahl och Daniel Ulvebro  

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

Namn, Titel Verksamhet   

 

 

mailto:steffelundahl@hotmail.com
mailto:daniel_ulvebro@hotmail.com
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Bilaga 3. 

Mail till anestesisjuksköterskor. 

 
Hejsan 
Vi är två anestesisjuksköterske-studenter som studerar på högskolan i Borås. Vi kommer att 
genomföra en studie på operationsavdelning 1 som en del i våran magisteruppsats. 
Det vi kommer att undersöka i studien är anestesisjuksköterskors förmåga att uppskatta 
blödningar. 

  
NÄR: Vi kommer att genomföra detta tisdag (7/2), onsdag (8/2) och på torsdag (9/2) under 
hela dagarna. Att genomföra studien tar ca 5 minuter. 
VAR: Vi kommer ha två stationer, en på anestesiexpeditionen och en på 
operationssköterskeexpeditionen. 
VEM: Alla anestesisjuksköterskor är välkomna. Vi vill gärna att så många som möjligt deltar. 
Deltagaren som kommer närmast i uppskattningarna erhåller ett pris. J 

  

  
Vid publicering kommer resultatet vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt. 

  

  
Med vänlig hälsning 

  
Stefan Lundahl - Student 
Daniel Ulvebro – Student 
Anne Flodén - Handledare 

  

 

 

 

 

 

 

 


