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Sammanfattning    

Blödning är en komplikation som inte sällan förekommer under operation. I 

anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att bedöma, dokumentera och åtgärda blödning 

som uppkommer peroperativt. Blodförluster kan medföra komplikationer för patienten och 

därmed resultera i ökat lidande. Blödningsbedömningen sker oftast genom visuell uppskattning, 

vilket visat sig vara en mycket osäker metod som oftast stämmer dåligt överens med den 

verkliga blödningen.  

Syftet med den här studien  var att undersöka anestesisjuksköterskans förmåga att visuellt 

uppskatta peroperativ blodförlust. 

En kvantitativ studie genomfördes, där 30  anestesisjuksköterskor deltog. Deltagarna fick 

uppskatta mängden blod som fanns på tre olika material (operationsduk, kompresser och 

sugbehållare) på två olika stationer, sammanlagt sex stationer. Deltagarna fick även skatta sin 

egna förmåga till uppskattning. 

Därefter undersöktes hur många av deltagarnas skattningar som var inom den 20 % gräns som 

författarna angivit som acceptabel felmarginal. Vidare undersöktes om det fanns något samband 

mellan kön, yrkeserfarenhet, egenskattning och förmågan att uppskatta visuell blödning. 

Resultatet visade att underskattning av blödning var vanligast, men det var inga stora skillnader 

mellan över- underskattning.  

I studien framkom att visuell blödningsbedömning är en svår och osäker metod. Det behövs 

utbildning för att kunna genomföra en mer korrekt visuell bedömning. Men bättre vore att ta 

fram andra metoder som är lättare att använda, säkrare och därmed mer tillförlitliga.  

 

Nyckelord: Bedömning, blodförlust, anestesisjuksköterska.  
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INLEDNING 

I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att tillsammans med övrig personal i 

operationsteamet bedöma blödning som uppkommer peroperativt. Denna bedömning 

sker ofta visuellt och är en uppskattning. Flera studier  har visat att det är en svår 

uppgift då blodet kan befinna sig på olika ytor, i olika material och behållare.  

Detta är en del av anestesisjuksköterskans ansvar, att tillsammans med 

operationssjuksköterskan göra en uppskattning av blödningsmängden under en 

operation. Anestesisjuksköterskan ansvarar dock peroperativt för ersättning av förlorad 

blodmängd och behöver därmed kontinuerligt utvärdera patientens vitalparametrar 

genom monitorering och ersätta eventuellt uppkomna blodförluster, för att bibehålla 

vätskevolym och adekvat syretillförsel till kroppens organ och vävnader(Adkins, Lee, 

Woody & White 2014). 

Att göra en visuell bedömning av blödning peroperativt är inte något som tagits upp 

eller utbildats i under specialistutbildningen till anestesisjuksköterska på Högskolan i 

Borås. Likväl är det anestesisjuksköterskan som har ett ansvar att dokumentera, åtgärda 

och vidare rapportera om eventuell blödning och dess omfattning. 

Mot denna bakgrund väcktes vår nyfikenhet om visuell blödningsbedömning.  

Föreliggande arbete kommer att undersöka anestesisjuksköterskans förmåga att bedöma 

blödning.   

 

BAKGRUND 

Anestesi sköterskans uppgift 

I Sverige genomfördes 2 935 406 operationer år 2014, av vilka 2 110 269 skedde i 

öppenvården och 825 137 skedde i slutenvården (Socialstyrelsen  2014). 

Kirurgi innebär att tillfoga en människa en skada med syfte att bota, reparera eller 

lindra.  Anestesi ges för att möjliggöra genomförandet av kirurgi  (Lindahl, Winsö & 

Åkesson 2016, s.180). 
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Enligt International Council of Nurses(ICN) etiska koder har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. 

Anestesisjuksköterskans övergripande arbetsområde är anestesisjukvård som 

förutsätter att anestesisjuksköterskan har goda kunskaper inom både 

omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. Dessutom krävs kunskaper inom 

arbetsmiljö, etik, medicinsk teknik, pedagogik, vetenskapsteori, kunskap om lagar och 

förordningar samt kunskap om arbete vid stora olyckor och katastrofer (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård 2012).  

I arbetsuppgifterna ingår att kunna skapa tillit och trygghet för patienten. Vidare skall 

anestesisjuksköterskan kunna skapa och upprätthålla fri luftväg och därmed säkerställa 

patientens ventilation samt administrera de läkemedel som ordinerats. Under 

operationen skall det ske en kontinuerlig övervakning av patienten och den tekniska 

utrustningen. Dokumentation sker fortlöpande under hela operationen och patientens 

vitalparametrar, blod och vätskestatus följs kontinuerligt. Anestesisjuksköterskan ska 

arbeta för att förebygga komplikationer och kunna bedöma avvikelser från de normala, 

samt planera för den postoperativa vården och patientens tillfrisknande (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård 2012). 

 

Perioperativ vård 

Perioperativ  vård är de vårdhandlingar och vårdaktiviteter som utförs av en 

anestesisjuksköterska under de pre, per och postoperativa faserna i samband med en 

patients operation (Lindwall & von Post 2008, s. 13). 

 

Preoperativa fasen 

Den preoperativa delen börjar när patienten får besked om att ett operativt ingrepp 

kommer att genomföras. Denna fas kan vara allt från några minuter, dagar till månader 

för patienten. Under den preoperativa delen sker ett utbyte av information mellan 

patienten och anestesisjuksköterskan. Patienten får information om operationen och 
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tillsammans med anestesisjuksköterskan planeras den kommande vården. Här sker 

också en insamling av data som är betydelsefull för den kommande vården (Lindwall & 

von Post 2008, s. 87-88). 

 

Peroperativa fasen 

Den peroperativa fasen börjar när patienten kommer till operationsavdelningen och 

innefattar själva genomförandet av operationen. När patienten befinner sig under 

anestesi kan hen inte själv försvara sin kropp. Då är det anestesisjuksköterskans uppgift 

och ansvar att övervaka patienten under operationen med målsättningen att förhindra att 

komplikationer uppstår så att patienten kan återfå sin hälsa (Lindwall & von Post 2008, 

s. 90-91). Detta innebär att anestesisjuksköterskan utför olika omvårdnadsåtgärder, där 

hen säkerställer att patienten ligger skönt, är varm och kontinuerligt övervakad med rätt 

utrustning. Det sker hela tiden en utvärdering av de olika omvårdnadsåtgärderna och 

den farmakologiska behandlingen (Halldin & Lindahl 2005, s. 204-205).  

 

 

Postoperativa fasen 

Den postoperativa fasen startar när patienten flyttas över till den postoperativa 

avdelningen och patienten rapporteras över till ansvarig sjuksköterska (Lindwall & von 

Post 2008, s. 94). Rapporten skall innehålla pre och peroperativ information om 

patienten, vilka omvårdnadsåtgärder som vidtagits, vilka läkemedel och  vätskor som 

givits, förekomst av eventuella blodförluster samt postoperativa ordinationer (Halldin & 

Lindahl 2005, s. 206). I den postoperativa fasen skall det också ske en utvärdering av 

vården och dess mål, där patienten kan förmedla sin upplevelse av operationen 

 (Lindwall & von Post 2008, s. 95).  

 

Riskbedömning av patienten innan operation 

Anestesi kan vara livsfarligt med en peroperativ mortalitetsrisk på en på 20000 

anestesier (0.005%) Anestesi kan orsaka komplikationer och obehag som inte beror på 

det kirurgiska ingreppet. Det största riskfaktorn för dödsfall under kirurgi är patientens 

tillstånd före anestesin. Därför är det viktigt att patienten befinner sig i ett så optimalt 
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tillstånd som möjligt innan operation (Bodelsson, Lundberg, Roth & Werner 2011, s. 

15). Alla patienter som skall opereras skall genomgå en preoperativ bedömning. Där 

ingår en riskbedömning enligt “ American Society of Anesthesiologist (ASA) Physical 

Status”- systemet, som delar in patienter efter kondition och sjukdomstillstånd. Detta 

system består av fem grupper:  1 Normalt frisk person,  2 Patient med mild 

systemsjukdom,  3 Patient med svår systemsjukdom,  4 Patient med svår 

systemsjukdom som är ett konstant hot mot livet och 5 Moribund patient som ej 

förväntas överleva utan operation. Efter denna ganska grova indelning görs en mer 

individuell bedömning (Lindahl, Winsö & Åkesson 2016, s. 168). Hur omfattande 

bedömningen behöver vara beror på den enskilda patientens tillstånd och vilket ingrepp 

som skall utföras. I den preoperativa bedömningen ingår anamnes. I anamnesen 

kontrolleras eventuella sjukdomar, riskfaktorer, läkemedelsbehandling, 

blödningsrubbningar och tidigare komplikationer i anslutning till anestesi. I den fysiska 

undersökningen kontrolleras hjärta, lungor, blodtryck och Ekg. Blodprovstagning tas 

beroende på den enskilda patienten och vilket ingrepp som skall genomföras (Halldin & 

Lindahl 2005, s. 175-180). Planering av den peroperativa vården bör så långt som 

möjligt ske i samråd med patienten (Bodelsson, Lundberg, Roth & Werner 2011, s.15). 

World Health Organization (WHO) har tagit fram en checklista inför operation. I denna 

ingår att göra en bedömning av patienten inför operationen med avseende på olika 

kriterier. Blödning är en av dessa och anestesisjuksköterskan skall ta ställning till om 

det förväntas blöda mer än 500 ml. Om så är fallet ska åtgärder vidtas såsom kontroll av 

vätskor och blodprodukter samt att det finns venösa infarter att tillgå (WHO 2008).  

 

Blödning under operation 

Oftast beror blödning under operation på det vävnadstrauma som kirurgin har orsakat. 

Blödningen kan också bero på ärftliga blödningsrubbningar som kan vara både kända 

och okända för patienten och anestesisjuksköterskan. Många patienter behandlas också 

med blodförtunnande läkemedel och har därmed en ökad blödningsrisk (Lindahl, Winsö 

& Åkesson 2016, s. 434). En blödning kan även orsakas av den mänskliga faktorn så 

som felbeslut eller att kirurgen är ovan vid utrustningen eller visar andra tecken på 

oskicklighet (Irita 2011). 
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Konsekvenser av felbedömning och fördröjd upptäckt 

Korrekt uppskattning av en blodförlust ses som en mycket svår men viktig uppgift. 

Anestesisjuksköterskan måste monitorera och ersätta blodförluster för att kunna 

upprätthålla homeostas och därigenom säkerställa tillräcklig syresättning av vävnader. 

Underskattning av blodförlust kan bidra till otillräcklig vätskevolym som i sin tur kan 

leda till komplikationer som chock och hjärtinfarkt (Adkins, Lee, Woody & White 

2014).  Överskattning av blodförlust kan å andra sidan medföra onödig blodtransfusion 

som i sin tur kan medföra komplikationer (Algadiem et al 2016). Dylika komplikationer 

kan innebära risk för blodsmitta och påverkan på immunsystemet. Det kan också 

resultera i en bristsituation för andra patienter som är i ett uppenbart behov av blod 

(Halldin & Lindahl 2005, s. 548). 

 

Den mänskliga faktorn är kanske den viktigaste orsaken till en fördröjd upptäckt och 

behandling av en peroperativ blödning. Enligt Irita (2011) bidrog denna faktor i 191% 

av fallen. Att det var mer än 100% förklarades av att det vid det aktuella tillfället 

gjordes felbedömningar både av kirurgen och anestesiologen. Från anestesiologens sida 

angavs hypovolemi innan operationens start relaterat till fasta, tillkortakommande av 

stöd från andra anestesiologer, fördröjning i beslut av ytterligare blodprodukter, saknad 

av snabb infusion/transfusion apparater, fördröjt beslut om start av blodtransfusion och 

väntan på ytterligare venös infart. Även kirurgens fördröjda upptäckt av blödning 

angavs som orsak.  

Anestesisjuksköterskan i Sverige har ofta ett eget ansvar för anestesin under 

operationen. Därmed är det anestesisjuksköterskan som  ansvarar för att kontrollera och 

kompensera för en blödning peroperativt. Detta sker genom klinisk och monitorerad 

övervakning (Hovind 2005, s. 42, 87). Det ligger även i anestesisjuksköterskans ansvar 

att planera förloppet i så stor utsträckning som möjligt genom att se till att adekvata 

venösa infarter finns och att eventuellt blodgruppering och bastest finns tillgängliga 

innan operationens start (Hovind 2005, s. 41). 
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Kliniska tecken på blödning 

Den kliniska bilden vid blödning kan variera beroende på patientens fysiska förmåga 

före blödningens start, vilka organ som involveras, storleken på blödningen och hur 

snabbt det blöder.  De symtom och kliniska fynd som den försämrade organ perfusionen 

orsakar ska alltid anses bero på blödning innan annan orsak kunnat säkerställas 

(Lennquist, 2007, s. 47). 

Hos en vuxen människa motsvarar blodvolymen 7 % av kroppsvikten, vilket innebär 

cirka fem liter hos en person på 70 kg. Hos barn beräknas blodvolymen uppgå till 8-9% 

av kroppsvikten. Blödning delas in i fyra stadier med fem kontrollpunkter; 

Medvetandegrad(M), Hud(H), Andningsfrekvens(A), Puls(P) och Blodtryck 

systoliskt(BS). Utöver dessa fem kontrollpunkter lägger man även till procentsatser. 

Stadium 1: Blödning på 10-15% av den totala blodvolymen.  M: Normalt, kan vara lätt 

ängslig, H: Opåverkad eller lätt blek, fördröjd kapillär återfyllnad, A: Opåverkad, P: 

Opåverkad, BS: Opåverkat 

Stadium 2: Blödning på 15-30%. M: Lätt oro, H: Blek och sval perifert, fördröjd 

kapillär återfyllnad, A: 20-30 andetag/min, P: >100 slag/min, BS: Normalt eller  sänkt.   

Stadium 3: Blödning på 30-40%. M: Orolig, förvirrad eller mycket slö, H: Blek och kall 

perifert, fördröjd kapillär återfyllnad, A: 30-40 andetag/min, P: >120 slag/min, BS: 

Sänkt <90 mmHg. 

Stadium 4: Blödning på >40 %. M: Letargisk, H: Blek och kall perifert, fördröjd 

kapillär återfyllnad, A: 30-40 andetag/min, P: >140 slag/min, BS: Sänkt <70 mmHg.  

Stadium 3 och 4 kan även uppvisa bradykardi (Lennquist 2007, s 48-49). 

Dessa stadier baseras på en frisk person som väger 70 kg. Man uppskattar 10-15% till  

750 ml vilket motsvarar ungefär vad en blodgivare donerar vid varje tillfälle (Riddez 

2017). 

Skulle detta ske med en vaken patient på operationsbordet tillkommer ytterligare 

hjälpmedel för bedömning. En vaken patient upplever ofta törstkänsla inledningsvis vid 

blodförlust (Wikström 2012, s 137). Patienten kan även förmedla sig vid obehag 

(Hovind 2005, s 58). 

En annan studie ger ytterligare 3 referenspunkter för definition av kritisk blödning; 1. 

förlust av hela den cirkulerande blodvolymen på 24 timmar, 2. förlust av 50% av den 

cirkulerande blodvolymen inom tre timmar och 3. Blodförlust som överstiger 150 
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ml/min eller som kräver transfusion av plasma eller trombocyter  (Irita, 2011). 

 

Kriterier för blodtransfusion 

Det är flera variabler som ska tas med i bedömningen för när man skall starta med 

blodtransfusion. Dessa involverar patientens fysiska status innan operationen, vilka 

organ som involveras samt storlek och hastighet på blödningen (Lennquist, 2007, s. 47). 

Dessutom ska graden av hemodilution,  intravaskulärt volymstatus, skadans och det 

kirurgiska ingreppets omfattning och eventuell tillstötande sjukdom tas med i 

bedömningen (Hovind, 2005, s. 435). Hemodilution, även benämnt som 

blodutspädning, uppstår när man ersätter förlorad blodvolym  med blodfria vätskor för 

att kompensera en blodförlust (iAnestesi.se). Intravaskulärt volymstatus innebär val av 

vätska för att uppnå adekvat hjärtminutvolym och perfusionstryck i perifera vävnader 

för en god cirkulation samt syretransport och koagulation (Narkosguiden 2016). 

 

Modeller för att uppskatta blödning 

Det finns flera sätt att uppskatta blödningens omfattning under operation.  Ett sätt att 

uppskatta blödningen på är vägning. Då väger man kompresserna före och efter 

operationen och kan på så sätt uppskatta mängden blod som finns i materialet. Det är 

viktigt att vägningen sker snabbt för annars finns risk för  avdunstning och det måste 

även tas hänsyn till att det kan förekomma andra vätskor än blod  i kompresserna. Ett 

annat sätt är direktmätning, vilket är en gammal metod som mest används under 

förlossning. Då samlas blodet upp i olika behållare tex sugar och i fickor på 

operationsdukar. Nackdelen med denna metod är att det kan finnas blod på golvet eller i 

andra material som inte kommer med i mätningen. Det kan även förekomma andra 

vätskor i blodet som då bidrar till en eventuell felmätning. 

Den mätmetod som anses vara mest korrekt är fotometri. Vid denna metod analyseras 

blod på tussar och kompresser i ett laboratorium och jämförs med blodprov från 

patienten som tagits innan operation. Även denna metod har sina begränsningar, då 

felaktigheter kan uppstå under insamlingen av blodet och även under analysen. Metoden 

kräver också speciell utrustning och utbildning. Det förekommer  även  andra 

mätmetoder där  olika beräkningar genomförs men de flesta anses opraktiska och icke 
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tillförlitliga (Schorn, 2010). I föreliggande studie är fokus på visuell 

blödningsuppskattning, då detta är den vanligast förekommande metoden, trots att den 

visat sig vara svår att använda och  är behäftad  med en hög osäkerhet.   

 

 

Tidigare studier 

Tidigare studier visar att en visuell uppskattning av blödning är det vanligaste sättet att 

mäta en blodförlust som uppkommit under operation (Adkins et al 2014 , Algadiem et al  

2016). Samtidigt visar studierna att den visuella uppskattning av blodförlust ofta blir 

felaktig (Schorn 2010, Merlin, Alter, Raffel & Pryor 2009). Tester visar att blödningar 

ofta under- eller överskattas när de bedöms visuellt.  

I en litteraturstudie av Shorn (2010) jämförs olika sätt att bedöma blodförluster. Där 

framkommer att visuell uppskattning av blödning är den metod som stämmer minst med 

den verkliga blödningens omfattning, framförallt när det gäller större blodmängder.  

Trots att ett flertal studier visar på stora felaktigheter vid visuell uppskattning så 

fortsätter denna metod att vara den vanligaste för att bedöma blödning. Anledningen till 

detta är att visuell uppskattning av blödning är en metod som är lätt att använda medan 

andra bedömnings sätt är mer tidskrävande, kostsamma och inte alltid möjliga att 

genomföra på alla sjukhus (Schorn 2010, Yoong et al 2010, Patel et al 2006, Toledo et 

al 2010).   

 

 

I flera studier beskrivs att sjukvårdspersonal har en bristande förmåga att bedöma 

blödning. Detta förklaras av att det inte förekommer någon utbildning i denna uppgift 

 (Yoong et al 2010). Utbildning av personal ses som viktigt då tester visat att personal 

som genomgått utbildning uppvisat en bättre förmåga att uppskatta blodförluster 

samtidigt som de förespråkat att andra metoder än visuell uppskattning borde användas 

(Merlin et al Al 2008, Alagadiem et al  2016). 

Erfarenhet och antal yrkesverksamma år påverkade inte bedömningens precision 

(Adkins et al 2014,  Algadiem et al 2016, Rothermel & Lipman 2016).  
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PROBLEMFORMULERING 

Blodförlust är en komplikation som inte sällan förekommer under operation. Det är 

anestesisjuksköterskans ansvar  att åtgärda, dokumentera och rapportera blodförluster 

som uppkommer under en operation. Blodförluster kan medföra komplikationer för 

patienten som i sin tur kan ge ökat lidande och medföra längre vårdtider. Tidigare 

forskning visar på svårigheter att göra en korrekt visuell bedömning av blodförluster.  

Författarna vill undersöka hur korrekt anestesisjuksköterskan kan uppskatta en 

blodförlust under en operation.  

 

Hypotes: Anestesisjuksköterskor kan inte göra en korrekt visuell bedömning av en 

simulerad blodförlust.  

 

SYFTE 

Att undersöka anestesisjuksköterskans förmåga att visuellt uppskatta peroperativ 

blodförlust 

 

Specifika frågeställningar 

1. Hur stor del av anestesisjuksköterskans bedömningar var inom 20% marginalen? 

2. Finns det ett samband mellan antal yrkesverksamma år/ rutin och 

anestesisjuksköterskans förmåga att uppskatta omfattningen av en peroperativ 

blödning ? 

3. Finns det ett samband mellan sjuksköterskans egen uppskattade förmåga och 

den reella förmågan att uppskatta en blödnings omfattning?  

 

METOD 

Ansats 

Studien utgår från en kvantitativ metod. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 108) utgår 

den kvantitativa forskning i de flesta fall från en teori grundad på tidigare 
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forskningsresultat. En undersökning med experimentell design anses vara den bästa 

metoden för att kunna dra slutsatser om orsak och verkan, vilket är målet för nästan all 

kvantitativ forskning (Borg & Westerlund 2007, s. 9-10). Således utfördes en 

experimentell studie där deltagarna fick uppskatta simulerade blodförluster.  

 

 

Urval 

Urvalet bestod av 30 anestesisjuksköterskor verksamma på ett sjukhus i Västsverige och 

som var på plats under de dagar som studien pågick. Samtliga sköterskor som var i 

tjänst deltog. 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde under tre dagar. Författarna var själva på plats och deltog i 

genomförandet av studien. I studien användes en enkät som utformats av författarna (se 

Bilaga 2). Enkäten innehöll frågor avseende anestesisjuksköterskans titel, ålder, kön och 

antal år på operationsavdelning. Deltagarna fick skatta sin egen förmåga till att 

uppskatta blödning på en Likertskala från ett till fem.  

Frågorna i enkäten baserades utifrån tidigare studier  som författarna tagit del av, då det 

anses lämpligt att använda redan beprövade frågeställningar (Olsson & Sörensen 2011, 

s. 148).  

Deltagarna fick sedan en och en gå in i två olika rum. I varje rum fanns tre olika 

stationer där de skulle uppskatta mängden blod. Stationerna bestod av 7,5x7,5 cm 

kompresser som fuktats med koksalt och kramats ur för att sedan doppas i konstgjort 

blod, blod uthällt på en operationsduk och blod i en sugbehållare där graderingen var 

borttagen.  

Information om studien och dess syfte förmedlades både muntligt och skriftligt till 

verksamhetschefen innan studien genomfördes. Verksamhetschefen mailade sedan ut 

informationen till berörd personal på operationsavdelningen. I samband med studiens 

genomförande gav författarna också muntlig information till deltagarna. 

Datainsamlingen analyserades sedan för att kartlägga anestesisjuksköterskans förmåga 

att bedöma blodmängden. Deltagandet var frivilligt och medgivande var antaget i 
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samband med deltagande. 

 

Mätinstrument 

I studien användes en beroende variabel:  uppskattning av blodvolym i milliliter och en 

oberoende variabel: faktisk blodvolym (210ml). 

Mängden blod (210ml) var densamma på alla stationerna och baserades på en tidigare 

studie av Schorn (2010), som visat att volymer på  200 ml eller mer ofta underskattas. 

Andra variabler som ingick i studien var: antal yrkesverksamma år som 

anestesisjuksköterska, ålder, kön och den egna uppfattningen om  

uppskattningsförmåga.  

Två tidigare studier hade  20% som gräns för acceptabel felmarginal gällande blödnings 

bedömning. Resultat inom detta intervall, över eller under det faktiska mätvärdet, 

ansågs vara korrekt i tidigare studier (Adkins et al 2014, Patton et al 2001). Mot denna 

bakgrund valdes samma gräns i denna studie.  

Några givna riktlinjer och rekommendationer från organisationer med ansvar för hälso- 

och sjukvård, har inte framkommit inom  detta område. 

 

 

Dataanalys 

Analysen av datan är utförd i IBM:s statistikprogram Statistical Package for the Social 

Science (SPSS), version 23. Signifikansvärdet valdes till 0,05. Då variablerna i 

materialet var snedfördelade valdes icke parametriska tester. Signifikans undersöktes 

med Mann-Whitney`s U-test och graden av samvariation mellan olika variabler 

undersöktes med Spearman`s korrelationstest (Borg & Westerlund 2007, s 131, 339). 

 

Etiskt övervägande 

Enligt lagen om etikprövning av forskning, SFS 2003:460 §2,  behövs ingen etisk 

prövning beträffande högskoleutbildning på avancerad nivå. Dock ska §13 följas 

gällande lagar och regler om information och samtycke (SFS.2003:460, Codex, 2016) 

Studien genomfördes med tillåtelse av berörd verksamhetschef. Information om studien 

mailades ut till personalen. Dessutom förklarades att deltagandet sker helt anonymt och  

helt frivilligt.  
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RESULTAT 

I studien deltog 30 anestesisjuksköterskor verksamma på operationsavdelningen vid ett 

sjukhus i Västsverige. Deltagarna i studien var mellan 27 och 64 år, med en medelålder 

på 49 år. Av respondenterna var 27% män (n=8 ) och 73% kvinnor (n=22 ). Antal 

yrkesverksamma år på operationsavdelning varierade från 1 till 38 år, med ett 

medelvärde på 15 år. 

Tabell 1 visar hur bedömningarna på de olika stationerna  utföll i förhållande till den 

20% mall som författarna antagit som korrekt bedömning. Den visar även  en 

sammanslagning av respektive stations resultat.  

 

 

Tabell 1. 

Material Undersskattning 

>20% <168ml 

Korrekt bedömning inom 

20% 168-252 ml 

Överskattning 

>20% >252 ml 

R1 op-duk 18st (60%) 5st (17%) 7st (23%) 

R1 kompress 13 (44%) 10st (33%) 7st (23%) 

R1 sugbehållare 2st (7%) 20st (67%) 8st (26%) 

R2 op-duk 17st (57%) 7st (23%) 6st (20%) 

R2 kompress 12st (40%) 8st (27%) 10st (33%) 

R2 sugbehållare 6st (20%) 12st (40%) 12st (40%) 

op-duk 

sammanslaget* 

35st (58%) 12st (20%) 13st (22%) 

kompress 

sammanslaget* 

25st (42%) 18st (30%) 17st (28%) 

sugbehållare 

sammanslaget* 

8st (13%) 32st (54%) 20st (33%) 

*Respektive station sammanslagen 

 

Operationsduk (op-duk) visade i rum 1(R1) att endast 17% var inom det 20% mål som 

ansågs vara en  korrekt bedömning och i rum 2 (R2) var motsvarande siffra 23%. 
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Majoriteten av deltagarna underskattade mängden blod på stationen, R1 60% och R2 

57%. 

I det sammanslagna resultatet var det endast 20% av deltagarna  som ansågs ha gjort en 

korrekt bedömning.  

Stationen med kompresser (kompress) visade att R1 var  korrekt bedömt i 33% av 

tillfällena och R2 27%. Underskattning var i majoritet även här, R1 44% och R2 40%. 

Sammantaget hamnade 30% inom 20% gränsen och underskattning förekom i 42% av 

bedömningarna. 

Sugbehållaren (sugbehållare) visade i R1 67% och i R2 40% korrekta bedömningar. 

Överskattning förekom i 26% respektive 40%. Sammanslaget var det 54% som gjort  en 

korrekt bedömning och 33% som överskattade bedömningen. Således var det en 

minoritet (13%) som underskattade blödningens omfattning. 

 

Sammantaget, av alla bedömningar som gjordes, visades att 38% av blödningarna 

underskattades, 34% var korrekt bedömda och 28% överskattades.     

  

För att se om det fanns ett samband mellan kön, kvinnor (N1=22) och män (N2=8), och 

blödningsuppskattning genomfördes ett Mann-Whitney U-test. Detta visade ett 

statistiskt signifikant samband mellan kön och blödnings uppskattning (U= 45,50, 

N1=22, N2=8, p=0.046). Kvinnorna uppskattade 38% av blödningarna korrekt jämfört 

med 23% för männen.  

 

Korrelationstest för samband mellan erfarenhet (antal yrkesverksamma år som 

anestesisjuksköterska) och blödningsuppskattning genomfördes. Här användes 

Spearman´s korrelationstest. Testet visade inte på något samband (r=0.173, N=30, 

p=0.361). 

  

Egenskattad förmåga till visuell blödningsbedömning och reell förmåga visade inte 

heller på någon samstämmighet  (r=0.258, N=30, p=0.168). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 
Det har framkommit att visuell uppskattning är det vanligaste och mest förekommande 

metoden att bedöma peroperativ blödning (Algadiem et al 2016, Toledo et al 2010). 

Detta trots att tidigare studier påvisat att metoden är svår att använda och den är 

behäftad med en stor osäkerhet.  

Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskans förmåga att visuellt 

bedöma perioperativ blodförlust. 

Vår studie utfördes som en experimentell simulering och kan därmed inte fullt ut 

jämföras med en riktig peroperativ blödning. Trots detta har tidigare studier  visat att 

denna typ av undersökning ändå uppfyller sitt syfte. 

 

I studien användes inget riktigt blod utan tvättmedel som blandats med röd och gul 

karamellfärg. Detta medför att den simulerade blödningen inte exakt liknar äkta blod till 

färg och konsistens, vilket några  av deltagarna även anmärkte på,  gällande färgen på 

kompresserna. Anledningen till att inte riktigt blod användes var att det ansågs 

ohygieniskt och att riktigt blod dessutom koagulerar efter ett tag, vilket  skulle ge olika 

förutsättningar för  deltagarna.  

Kompresserna som användes i studien fuktades i koksalt och kramades sedan ur. Då det 

var svårt att krama ur varje kompress exakt lika, så ledde detta till att deras 

uppsugningsförmåga varierade. Kompresserna som användes var av storleken 7,5x7,5 

cm. Detta var inte den storlek på kompresser som normalt används på 

operationsavdelningen och detta kan därmed ha försvårat deltagarnas 

uppskattningsförmåga,  då de inte kände sig vana vid denna storleken på kompresser. 

Studien genomfördes inte på en operationssal utan på två kontor. Den ovana miljön kan 

också ha påverkat bedömningen för deltagarna.  

Samtidigt ska det påpekas att anestesisjuksköterskor måste kunna bedöma blödning 

även i andra miljöer där det råder andra förutsättningar gällande material, tex på ett 

trauma rum. 

Metodens reliabilitet kan anses god då studien går att upprepa med samma material och  
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då tillvägagångssättet var detsamma vid alla  tillfällen. När det gäller validiteten anses 

den också vara god. Syftet med studien var att bedöma anestesisjuksköterskans förmåga 

att visuellt uppskatta  peroperativ blödning. Genom att få uppskatta mängden artificiellt 

blod på olika material, anser vi att metoden mäter vad som den avser att mäta (Eliassson 

2013, s. 14-16). I studien användes samma mängd blod (210ml) på samtliga material. 

Detta valdes på grund av att en tidigare studie visat att  blodvolymer på 200 ml och mer 

ofta underskattas (Schorn 2010). För att bedöma hur korrekta uppskattningarna var 

sattes en gräns på 20 %. Detta var en gräns som också använts i tidigare studier och 

därför valde författarna att använda samma gräns även här (Adkins et al 2014, Patton et 

al 2001).  Detta medför också att det blir lättare att jämföra vår studie med tidigare 

studier som haft samma gränsvärde. En gräns som var lägre än 20 % skulle troligen 

medföra att en mindre andel av deltagarna hamnade inom det som ansågs vara en 

acceptabel bedömning.  En högre gräns, däremot, skulle medföra att en större andel 

skulle anses göra en acceptabel bedömning. 

Deltagarna i vår studie utgjordes av 30  anestesisjuksköterskor bestående av både män 

och kvinnor med varierande yrkeserfarenhet. Stickprovet är naturligtvis begränsat. 

Samtidigt deltog samtliga  sjuksköterskor på operationsavdelningen vilket indikerar en  

hög representativitet. Studien genomfördes på ett mindre sjukhus i Västsverige. Här 

utförs operationer inom kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi, men ingen 

thoraxkirurgi eller större operationer. Därför kan det vara svårt att uttala sig om hur 

representativt vårt resultat är för hela Sverige. 

 

Resultatdiskussion 

 

Blödning är en komplikation som kan uppstå under en operation. Detta kan medföra 

negativa konsekvenser för patienter med ett ökat vårdlidande .Vår hypotes var att 

anestesisjuksköterskan inte kan göra en korrekt visuell bedömning av blodförlust.  

Vårt resultat visade att  38% av de simulerade blödningarna i vår studie underskattades, 

34% ansågs vara korrekt bedömda medan överskattning förekom i 28%. I en tidigare 

studie gjord av Adkins et al (2014), erhölls ett liknande resultat. Där användes  en 

blodvolym på 205ml och där framkom att 36 % av deltagarna underskattade medan 30 

% överskattade blödningens omfattning.  I en annan studie undersöktes  barnmorskors 

förmåga att bedöma blödning. Här användes blodvolymer på mellan 50 -200 milliliter. 
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Resultatet i den studien visade till skillnad från flertalet tidigare studier, att  det fanns en 

tendens att överskatta volymer på 200 milliliter och mindre. Detta kunde enligt studien 

bero på att det bland deltagarna fanns  erfarenhet av komplikationer som kan uppstå vid 

eventuell underskattning av blödning (Yoong et al 2009). I vår studie förelåg en tendens 

att underskatta blödningens omfattning.  Skulle en möjlig förklaring till detta  kunna 

vara att det inte förekommer stora blödningar så ofta på det sjukhus där vår studie 

utfördes, då  i regel  större och mer omfattande operationer inte genomförs där. 

Deltagarna i vår studie är kanske vana vid mindre blödningar där konsekvenserna av en 

eventuell felbedömning inte blir så stora.  

Även om det fanns en övervikt till underskattning i vår studie så visade resultatet på att 

det var relativt jämt fördelat mellan över- och underskattning. Enligt Schorn (2010) var 

200 ml en gräns där under- och överskattning var jämnt representerade.    

 

En operationsduk som ligger på golvet med både absorberat och flytande konstgjort 

blod visade sig vara svårbedömd och resulterade i en bristfällig uppskattning av 

blödningens omfattning. I resultatet gällande blödning på operationsduk, framkom att 

20% av deltagarna gjorde en korrekt bedömning, 58% underskattade och 22% 

överskattade blödningens omfattning.. Uppskattning av blod på golvet är idag inte 

vanligt förekommande och därför något som anestesisjuksköterskan inte frekvent 

exponeras för. Likväl ligger ansvaret att bedöma en sådan situation hos 

anestesisjuksköterskan (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 2012).   

Svårigheter att korrekt uppskatta spill på golvet påvisades även i en studie gjord av 

Bose et al (2006).  

 

Vid blödnings uppskattning på kompresser fann vi att 30% var korrekt bedömda, 42% 

underskattades och 28% överskattades. Detta resultat stöds av en annan studie där 

underskattning av blödning, bedömt genom kompresser och andra absorberande 

material, också visade sig vara vanligt förekommande (Bose et al 2006).  Under 

operation används kompresser av olika storlekar och som därmed har en skiftande 

förmåga till att absorbera blod. I en studie av Algadiem et al ( 2016) gjordes en analog 

skala för kompresser, som skulle hjälpa deltagarna i deras bedömning av hur mycket 

blod som olika kompresser innehöll. Detta visade sig vara en god hjälp som ökade 
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förmågan att göra en mer korrekt visuell bedömning.     

     

Sugbehållare var den station som flest anestesisjuksköterskor bedömde korrekt. På  

denna station fann vi att 54%av deltagarna gjorde en korrekt bedömning, medan  13% 

underskattade och 33% överskattade blödningens omfattning. Bedömningar av blod i en 

behållare ger mer korrekta bedömningar än av blod i kompresser eller operationsdukar 

(Buckland 2007). Sug och sugbehållare  finns på alla operationsrum och är något som 

alla anestesisjuksköterskor är bekanta med, vilket leder till att denna station blir lättare 

att uppskatta korrekt. 

 

I vår studie framkom att det fanns en signifikant skillnad mellan kön och och förmåga 

till visuell bedömning av blödning (p= 0,046) till fördel för kvinnor. Här skiljer sig vårt 

resultat  från en tidigare studie där de inte kunnat påvisa någon skillnad mellan kön och 

förmåga att uppskatta storleken av en blödning (Adkins et al 2014). Fler och större 

studier behövs för att bekräfta eller förkasta våra resultat som måste betraktas såsom 

hypotesgenererande. 

 

Vidare jämfördes i vår undersökning yrkeserfarenhet (antal yrkesverksamma år på 

operationsmottagning) med förmågan att göra en visuell bedömning. Resultatet 

påvisade inte någon korrelation mellan yrkeserfarenhet och förmåga att uppskatta 

blödning. Vårt resultat stöds av två tidigare studier (Adkins et al 2014, Yoong et al 

2009). En annan studie, däremot , visade att sköterskor med längre erfarenhet hade lite 

bättre förmåga att bedöma mindre blödningar  korrekt, detta gällde dock inte större 

blödningar (Merlin et al 2008). Ytterligare en studie visade motsatta förhållanden dvs  

att längre yrkeserfarenhet medförde högre felvärden i bedömningarna (Rothermel & 

Lipman 2016). 

 

Studiens resultat visar inget samband mellan den egna skattningen av förmåga att 

uppskatta blödning och den verkliga förmågan att uppskatta blödning.  I en studie av 

Rothemel & Lipman (2016) undersöktes hur bekväma deltagarna kände sig med att 

uppskatta blödningar. De fick skatta sin förmåga på en skala som sträckte sig från låg 

förmåga till ytterst självsäker. Här framkom att deltagare med längre erfarenhet kände 
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sig mer bekväma men att de också tenderade att få högre felvärden i sina bedömningar. 

 

 

Övergripande diskussion 

Som anestesisjuksköterskor har vi  ansvar för patientens säkerhet under operationen.  

Enligt Patientsäkerhetslagen är det vår skyldighet att arbeta patientsäkert och i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk författningssamling 

2010:659). Detta innebär att det aktivt måste sökas ny evidens om hur bedömning av 

peroperativ blödning kan genomföras på bästa sätt. I tidigare studier talas det om att det 

saknas utbildning inom området blödningsbedömning och att det är något som behövs 

för att förbättra möjligheterna för anestesisjuksköterskan att göra en mer korrekt 

bedömning av en peroperativ blödnings omfattning (Adkins et al 2014, Merlin et al 

2009). I en annan studie, där förmågan att uppskatta hur mycket blod som olika 

kompresser innehåller undersöktes, föreslås att  kliniska riktlinjer måste skapas för att 

kunna göra en korrekt visuell blödningsbedömning (Aigadiem et al 2016). För 

närvarande ingår det ingen utbildning i blödningsbedömning i 

specialistsjuksköterskeutbildningen, vilket borde ingå.  Detta är ju en viktig uppgift som 

måste utföras på ett korrekt sätt för att anestesisjuksköterskan skall kunna ge en säker 

vård. 

 

Vår studie undersökte anestesisjuksköterskans förmåga till visuell  

blödningsbedömning. Det är en metod som visat tecken på  en stor bristfällighet.  

 I en litteratursammanställning  gjord av Schorn (2010), gällande blödning under 

förlossning, jämfördes olika metoder för  att bedöma postoperativblödning tex. vägning 

av material, direktmätning, fotometri mm. Där framkommer att ingen av dessa metoder 

är fullständigt säker. En del av dem är inte genomförbara på alla sjukhus och kräver 

utbildning. En kombination av vägning och direktmätning anses vara den mest praktiska 

kombination och skulle fånga upp det mesta av blödningen. Vidare skriver Schorn att 

det finns behov för att skapa nya säkrare metoder som inte är så kostsamma och inte är 

så arbetskrävande.  
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De sex stationer som bedömdes i denna studie är var för sig inte avgörande för 

patientens välbefinnande, men tillsammans utgör de en betydande del för att skapa en 

helhetsuppfattning av situationen. Korrekta bedömningar motsvarade 34%, det innebär 

att två av tre peroperativa blödningsbedömningar är felaktiga. Underskattning förekom i 

38% och överskattning i 28% av blödningsbedömningarna. Detta visar på hur trubbigt 

instrumentet vid visuell blödningsbedömning är. Det finns med andra ord en stor 

osäkerhet i  resultaten som ofta blir felaktiga (Schorn 2010, Merlin et al 2009). 

Konsekvenserna av dessa felbedömningar kan bli att blodtransfusion uteblir till de som 

behöver detta vilket kan leda till chock och hjärtinfarkt (Adkins et al 2014). En annan 

konsekvens kan vara onödig transfusion i fall av överskattning av blödning, vilket kan 

påverka immunförsvaret och ge en ökad risk för blodsmitta (Halldin & Lindahl 2005, s. 

548).  

 

Visuell uppskattning av en blödnings omfattning har visat sig vara en svår metod som 

ofta ger upphov till felaktiga bedömningar. Frågan som skall ställas är om det är 

anestesisjuksköterskan som inte kan göra en korrekt bedömning eller om det är metoden 

som ger upphov till de felaktiga bedömningarna. Vi anser att det är metoden som är den 

svaga länken men  även att anestesisjuksköterskan behöver utbildning. Tidigare 

undersökningar har nämligen kommit fram till att utbildning kan förbättra 

uppskattningsförmågan något, men att metodiken som skall ligga till grund för denna 

bedömning  fortfarande inte är  tillräckligt tillförlitlig (Algadiem et al 2016, Merlin et al 

2009). I en studie av Toledo et al (2010) användes två olika metoder (en webbaserad 

och en simulations övning) för träning i blödnings bedömning. Båda metoderna visade 

på en förbättring av den visuella uppskattningsförmågan. Schorn (2010) har i sin 

litteratursammanställning gjort en jämförelse mellan olika metoder och kommit fram till 

att det inte finns någon metod för blödningsbedömning som är fullständigt tillförlitlig. 

Det finns behov av att skapa nya metoder som är säkra, lätta att använda och som 

lämpar sig för utbildning. Först när dessa krav är uppfyllda kanske den visuella 

uppskattningsmetoden kan avvecklas. Detta skulle innebära en mer patientsäker vård. 

 

 

 



 20 

Det vårdvetenskapliga perspektivet 

Anestesisjuksköterskan har  i den preoperativa fasen en dialog med patienten för att 

skaffa sig en bild som sambedöms med den medicinska journalen. Här görs planering 

av operationen samt bedömning av eventuella risker i paritet med ingreppet som ska 

göras (Lindwall & von Post 2008, s. 86-87). Det ingår även i WHO:s checklista för 

säkerhet vid operationer (2008) att bedöma om det föreligger en ökad risk för en 

blödning som överstiger 500 ml.     

 

Den centrala uppgiften för anestesisjuksköterskan är att förmedla en trygghet och tillit 

till patienten (Hovind 2005, s. 43). Målsättningen är att patienten skall ha känslan av  att 

anestesisjuksköterskan är här för mig, tar hand om mig och försvarar mig i en utsatt 

situation (Lindwall & von Post 2008, s. 41-43). Vad som krävs för att förmedla dessa 

känslor är olika från individ till individ. Vissa patienter vill få en konkret information 

och sedan lugn och ro medan andra vill bli distraherade och prata om andra saker för att 

underlätta deras miljö (Hovind 2005, s. 57). Att stämma av detta under det preoperativa 

samtalet och lära sig läsa av patienten är något som anestesisjuksköterskan måste lära 

sig. En välinformerad patient är ofta en lugnare patient. Fortlöpande information om 

vad som händer och varför anestesisjuksköterskan gör olika saker leder till en bättre 

copingstrategi för patienten. Kan det förmedlas ett lugn även under stress blir patienten 

ofta lugnare i situationen. Information kan behöva upprepas. Vad som ska informeras 

om är ett övervägande utifrån de signaler som patienten ger. Uppfattas situationen som 

lugn är det mer sannolikt att patienten är mottaglig för information (Hovind 2005, s. 

44).  Karlsson (2013) talar om ett vårdande rum för patient och anestesisjuksköterska. 

Detta rum skapar grunden till en vårdande relation och inkluderar det professionella 

vårdandet av patienten i den förändrade miljön. Det tas även upp att 

anestesisjuksköterskan är patientens kroppsliga förlängning. Detta då kroppsdelar som 

är påverkade av regional anestesi kan uppfattas som någon annans då den upplevs sväva 

fritt i rummet. Anestesisjuksköterskan är även försvarare av patienten i den utsatta 

situationen som en operation innebär.. 

I det vårdande rummet kan anestesisjuksköterskan ha “närvarande närvaro” och 

“frånvarande närvaro” enligt Karlsson (2013). Den närvarande närvaron är i patientens 

synfält och omedelbara närhet för att ta del av patientens upplevelse och reaktioner. 
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Frånvarande närvaro är den delen av det professionella utförandet av jobbet som 

administrering av läkemedel, dokumentation samt kontroll av monitorer och 

operationens fortgång. Tydlighet i information och kommunikation påtalas även här.      

Vakna patienter får ses som en tillgång när det gäller att göra kliniska bedömningar för 

hur patienten mår och reagerar på blödning. Wikström (2012, s. 137) anger att patienten 

ofta känner en törstkänsla vid blodförlust. Just att patienten kan förmedla sig om obehag 

och förändringar tillför en extra parameter för anestesisjuksköterskan i bedömningen av 

patienten. Det gäller ju inte bara blödning utan även otillräckligheter inom anestesin, 

andra smärtor och obehag som kan uppstå typ illamående, desorientering och nedsatt 

medvetande (Hovind 2005, s. 58, 452).  

Information till patienten vid komplikationer, såsom blödning, kan vara svårt. Patienten 

befinner sig i en okänd och teknisk miljö. Det kan då vara bättre att snabbt och säkert 

utföra åtgärderna utan många kommentarer. Tryggheten blir att anestesisjuksköterskan 

tar över ansvaret av patientens kropp (Hovind 2005, s. 45).   

Övervakningen i form av blodtryck, hjärtfrekvens och rytm samt andningsfrekvens, 

vilken även observeras med blicken, som visas på monitorer reagerar ofta några 

sekunder långsammare än vad personen på operationsbordet gör. Därmed kan det ses 

som en fördel med en vaken patient . Ytterligare kliniska tecken, som 

anestesisjuksköterskan kan ha hjälp av, är hudens värme (varm, kall), utseende (blek, 

rodnad), känsla (kladdig, torr) och kapillär återfyllnad (Lennquist 2007, s. 49). 

Utebliven transfusion kan leda till en försämrad generell cirkulation vilket i sin tur 

försvårar läkningsprocessen vilket leder till längre vårdtid (Lennquist 2007, s. 413). För 

snabb eller för stor infusion kan ge hjärtsvikt eller lungödem (Hovind 2005, s. 180). 

Hypotermi är en risk som ökar vid infusioner. Blod/vätskevärmare är därför av vikt vid 

transfusioner (Hovind 2005, s. 181).  

    

Implikation 

 

Uppskattning av blodförlust görs vid varje operation av anestesisjuksköterskan och 

påverkar patientens vård och hälsa. Flera studier visar på att utbildning kan leda till att 

den visuella  förmågan att uppskatta en blödning ökar.  

Vidare vore det intressant att undersöka hur blödnings bedömningen påverkas om  

operationsteamet uppskattar blödningens omfattning tillsammans. Det vore också 
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intressant att undersöka om resultatet sett annorlunda ut ifall blod volymerna på de olika 

stationerna varit olika stora.  En del tidigare studier har nämligen visat att små mängder 

ofta överskattas medan större mängder istället underskattas.  

 Det vore intressant att utföra studien på flera olika sjukhus  för att sedan kunna jämföra 

dessa.   

 

 

Konklusion 

 

Resultatet av denna studie visar att visuell blödnings uppskattning är en metod som är 

svår och behäftad med en stor osäkerhet, vilket även framkommit i ett flertal tidigare 

studier. Det vanligaste var att deltagarna underskattade blodvolymen som skulle 

bedömas. Två av tre bedömningar var felaktiga med övervikt för underskattning. 

Bedömningar av blod i behållare visade sig vara mer korrekt uppskattat än övriga 

stationer vilket  även tidigare undersökningar visat. 

Vidare visade resultatet att yrkeserfarenhet inte tycks ha någon inverkan på förmågan  

att göra en korrekt blödnings bedömning.  

 

Studiens resultat tolkas som att anestesisjuksköterskan inte kan göra en korrekt visuell 

blödnings bedömning. Det behöver utvecklas andra metoder och verktyg för att 

anestesisjuksköterskan skall kunna göra en korrekt bedömning av peroperativ blödning. 

Denna studie tillsammans med tidigare studier kan användas som underlag för att påvisa 

en tydlig problematik inom operationsverksamheten. Felaktiga bedömningar kan 

medföra ökat vårdlidande för patienten och onödiga ekonomiska belastningar för 

sjukvården.   
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling på Operationsavdelning 

xxxx Vt 2017 

Information angående studie om blödningsuppskattning 

Vi är två sjuksköterskor som heter Ola Lindegren och Johanna Svensson och studerar på 

specialist-sjuksköterskeprogrammet med inriktning anestesi, Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Studien kommer att utföras på 

operationsavdelningen xxxx. Syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskans 

förmåga att uppskatta blödning under operation. 

 Vi kommer att genomföra studien på operationsavdelningen under 3 dagar i vecka 5, då vi 

önskar få med så många av personalen 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 genom föras på 2 stationer som vi iordningställt. På 

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

blod. 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt. 
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genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

xxxx den         2017 
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Nr 

 

Uppskattning av blodförlust 

 

Kvinna   Man   

Ålder: __________ 

Yrkestitel: __________________ 

Antal år på operationsavdelning: ______________ 

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

Extremt dålig 1 2 3 4 5   Extremt bra 

   

    

Nr  

Rum 1 

 

Op-duk:   ml Kompresser:    ml Sugbehållare:    ml 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 

Nr  

Rum 2 

 

Op-duk:   ml Kompresser:    ml Sugbehållare:    ml 

 

 


