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SAMMANFATTNING

Patienter som ska genomgå kirurgi är i en sårbar och utsatt situation där många känner oro och
rädsla.  Det  tidspressade  operationsschemat  ställer  stora  krav  på  anestesisjuksköterskan  i  att
förmedla  trygghet  i  det  korta  preoperativa  mötet  med  patienten.  En  ökad  insikt  och  djupare
förståelse i hur patienter upplever det preoperativa mötet kan öka förutsättningarna för att kunna ge
en mer  individanpassad  vård.  Syftet  med studien  var  att  beskriva patienters  upplevelser  av det
preoperativa  mötet  med  anestesisjuksköterskan.  Tio  semistrukturerade  intervjuer  med  kvalitativ
ansats har genomförts på patienter som genomgått elektiv kirurgi i generell anestesi. Materialet har
analyserats induktivt med kvalitativ innehållsanalys och resulterat i huvudkategorin  En känsla av
trygghet med följande underkategorier; Anestesisjuksköterskan som förtroendeingivande, Anestesi-
sjuksköterskan som god pedagog, Tillfredsställande information från anestesisjuksköterskan, Kort
och  intensivt  möte  med  anestesisjuksköterskan,  Anestesisjuksköterskan  som  närvarande  och
Anestesisjuksköterskan som professionell.  Resultatet  visar  att  patienterna  upplevde en känsla  av
trygghet i det korta preoperativa mötet med anestesisjuksköterskan. Det som ledde till en känsla av
trygghet var tydlig och tillfredsställande information och anestesisjuksköterskan som närvarande,
professionell  och  förtroendeingivande.  Detta  kan  tänkas  bidra  till  vägledning  för  anestesi-
sjuksköterskan i den kliniska verksamheten genom att öka förståelsen och insikten om patienters
upplevelser av det preoperativa mötet.
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INLEDNING
Av  erfarenhet  från  verksamhetsförlagd  utbildning  upplevde  vi  ett  tidspressat
operationsschema  till  följd  av  ett  ökat  krav  på  produktivitet,  effektivisering  och
kostnadseffektivitet. Ett visst antal operationer skulle hinnas med under en dag. Detta
innebar en utmaning för anestesisjuksköterskan att under tidspress förmedla trygghet
och etablera en förtroendefull relation till patienten, vilket är ett av huvudmålen i det
preoperativa mötet. En fundering och nyfikenhet väcktes hos oss om patienterna i detta
korta möte verkligen upplever den trygghet och förtroende till anestesisjuksköterskan
som patienten har rätt till enligt lag? Är det möjligt att etablera en förtroendefull relation
till  patienten  under  dessa  förutsättningar?  Enligt  litteratur  är  det  mest  ideala  att  det
preoperativa mötet sker i lugn och ro, på en avskild plats innan patienten bytt om till
operationskläder  och  fått  premedicinering.  Dock  upplever  vi  att  verkligheten  ser
annorlunda  ut  på  många  operationsavdelningar  i  Sverige,  då  möjligheten  att  träffa
patienten i  god tid  innan operation är mycket  begränsad. Därför sker ofta  det första
mötet  och  den  preoperativa  dialogen  mellan  anestesisjuksköterskan  och  patienten  i
korridoren  eller  operationssalen  i  direkt  anslutning  till  operationsingreppet.
Effektivitetskriterier, som lägger stor vikt vid produktion, dominerar på bekostnad av
patientcentrerad  vård.  Samtal,  empati  och  tröst  blir  då  nedprioriterade  i  mötet  med
patienten.  Anestesisjuksköterskan måste  alltid  utgå  ifrån  den enskilda  individen  och
kunna  bedöma  den  konkreta  situationen  för  att  ge  en  individanpassad  och  säker
anestesiologisk omvårdnad. För att kunna utveckla det preoperativa omhändertagandet
krävs  goda  kunskaper  om  patienters  upplevelser  av  det  preoperativa  mötet  med
anestesisjuksköterskan.

BAKGRUND

Anestesisjuksköterskans kompetensområde

Anestesisjuksköterskans arbetsområde är brett och innefattar arbetsuppgifter såväl pre-,
intra-  och postoperativt  (Gran Bruun 2011,  s.  17).  Enligt  kompetensbeskrivning  för
anestesisjuksköterskor har anestesisjuksköterskan ansvar för övervakning, utförande av
lokal eller generell anestesi, smärtlindring och sedering till patienter som ska genomgå
operativa  ingrepp  (Riksföreningen  för  Anestesi  och  Intensivvård  och  Svensk
Sjuksköterskeförening (ANIVA) 2012). Lindwall och von Post (2008, s. 24) menar att
en  anestesisjuksköterska  förväntas  ha  goda  kunskaper  inom  medicin,  teknik  och
anestesiologiska metoder för att kunna ansvara för patientens vitala funktioner, hälsa
och  liv  under  anestesin.  Vidare  förväntas  anestesisjuksköterskan  även  ha  goda
kunskaper i att hantera svåra situationer, vilket kan vara allt ifrån att kunna hantera den
svårt  sjuka patienten  till  att  bemöta  den oroliga  och rädda patienten  i  en ömsesidig
förståelse  (Gran Bruun 2011, s. 17; Lindwall & von Post 2008, s. 24). I enlighet med 5
kap. 1 § av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska patienten bemötas med respekt
för sin integritet  och få behovet  av information,  kontinuitet,  trygghet  och säkerhet i
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vården tillgodosedd, vilket ställer stora krav på anestesisjuksköterskan i det preoperativa
mötet.

Vidare beskrivs det i kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor att anestesi-
sjuksköterskan  ska  skapa  tillit,  förtroende  och  trygghet  till  både  patienten  och  till
närstående. Patienten ska behandlas som en unik individ, med individuella behov. Hon
ska visa omsorg och respekt för patientens integritet och värdighet, vara uppmärksam,
öppen och mottaglig för patientens situation (ANIVA 2012). Gran Bruun (2011, s. 17)
beskriver  yrkeskompetensen  som  att  göra  det  bästa  för  patienten.  Anestesi-
sjuksköterskan ska ha ett  engagemang och investera något av sig själv i  mötet  med
patienten. 

Preoperativa mötet 

Anestesisjuksköterskans vårdarbete  innefattas i hela den perioperativa vårdprocessen,
det vill säga pre-, intra- och postoperativt (Lindwall & von Post 2008, s. 84). Enligt
Lindwall och von Post (2008, s. 87) innebär kort sagt den preoperativa fasen tiden innan
operationen, då patienten förbereds och den preoperativa dialogen förs. Vidare beskrivs
det att den intraoperativa fasen står för själva genomförandet, från det att patienten tas
emot på operationssalen till dess att patienten lämnas på den postoperativa avdelningen
(Lindwall & von Post 2008, s. 90). Här tar den postoperativa fasen vid, vilken innefattar
tiden efter operationen, då patienten vårdas på den postoperativa avdelningen (Lindwall
& von Post 2008, s. 94). Lindwall och von Post (2008, s. 87) skriver att organisatoriska
skillnader  i  verksamheterna  kan  förekomma  och  därmed  sammanfaller  ofta  det
preoperativa mötet med den intraoperativa fasen. Det gör att anestesisjuksköterskan inte
alltid  hinner  förbereda  sig  för  den  intraoperativa  fasen.  Det  så  kallade  preoperativa
mötet och dialogen infaller därför först när patienten tas emot på operationsavdelningen
i  direkt  anslutning  till  det  kirurgiska  ingreppet.  För  att  tydliggöra  för  läsaren  vill
författarna därmed klargöra att det som benämns preoperativt möte syftar till tiden från
att  patienten  tas  emot  av  den  ansvariga  anestesisjuksköterskan  i  sänghallen  eller
korridoren på operationsavdelningen till det att patienten somnar på operationsbordet.
Det är alltså inom denna tidsram som anestesisjuksköterskan och patienten möts för
första gången, där det preoperativa dialogen äger rum och där anestesisjuksköterskan
ledsagar patienten genom anestesiprocessens förberedelser och genomförande.

Preoperativ dialog

Lindwall och von Post (2008, s. 102) talar om den preoperativa dialogen som det första
mötet mellan patienten och anestesisjuksköterskan, där varje möte är unikt och bör utgå
ifrån patienten. Anestesisjuksköterskan och patienten möts som två människor för att
utbyta  kunskap,  erfarenheter  och  tankar  i  en  preoperativ  dialog.  Syftet  med  den
preoperativa dialogen, som beskrivs av både Scott (2004) och Valeberg (2011, s. 321),
är  att  inhämta  upplysningar  om  patienten,  tillgodose  patientens  informationsbehov,
minska oro och ångest och förbättra  copingförmågan.  Upplysningarna som inhämtas
ligger sedan till grund för anestesin och den fortsatta vården och ger förutsättningar att
kunna  optimera  hela  den  perioperativa  vårdprocessen  (Valeberg  2011,  s.  322).
Nagelhout  och  Elisha  (2017,  s.  312)  beskriver  hur  anestesisjuksköterskan  i  det
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preoperativa mötet ska försäkra sig om att den preoperativa bedömningen är uppfylld
inför anestesin, men även informera patienten och eventuella närstående, få kunskap om
patientens  sociala  nätverk  i  postoperativt  syfte  samt  motivera  patienten  till
förebyggande och rehabiliterande åtgärder  postoperativt.  De beskriver  vidare att  den
preoperativa dialogen främjar patientens förtroende och tillit till anestesisjuksköterskan,
oavsett hur eller på vilken plats den informationen ges till patienten. 

Dialogen bör ha sin utgångspunkt i vardagsprat och bygga på kontinuitet, helhet, ansvar,
tillit, empati och mod, vilket ligger till grund för att patienten ska känna sig förberedd
inför operationen och övervinna rädsla, övergivenhet och hopplöshet (Lindwall & von
Post 2008, s. 101). Kravet finns att anestesisjuksköterskan ska dela nuet med patienten
genom att vara närvarande, både kroppsligt och i tanken, genom hela den preoperativa
dialogen. Patienten ska känna sig hörd och sedd som en unik människa och bli delaktig i
vårdprocessen (Lindwall  & von Post 2008, s. 100). Forskning har visat att  patienter
belyser vikten av att anestesisjuksköterskan tar sig tid med patienten, vilket skapar en
känsla av att vara engagerad och delaktig i sin perioperativa vård (Rudolfsson, Hallberg,
Ringsberg  &  von  Post  2003).  Genom  att  lyssna,  fråga  och  svara  på  patientens
funderingar  blir  patienten  delaktig  i  omvårdnadsprocessen,  vilket  kräver  god
framförhållning och förberedelse (Lindwall & von Post 2008, s. 100). 

Det har dock visat sig i forskning att det inte alltid är helt lätt för anestesisjuksköterskan
att i det korta preoperativa mötet förmedla trygghet och skapa en förtroendefull relation
till  patienten. Många anestesisjuksköterskor upplever en moralisk stress i sitt dagliga
arbete med patienten och däri  även svårigheter att  leva upp till  den vårdstandard de
själva anser som lämplig. Tidspressen gör att de känner sig oförberedda inför mötet och
dialogen  med  patienten.  Till  följd  av  det  upplever  de  en otillräcklighet  inför  att  ge
information,  stötta,  skapa  tillit  och  inge  trygghet  (Sundqvist  &  Anderzén  Carlsson
2014). 

Preoperativ patientinformation

I  det  preoperativa  mötet  ansvarar  anestesisjuksköterskan  för  att  patienten  är  väl
förberedd inför operation och anestesi, där det bland annat ingår att utifrån patientens
behov  informera  om  anestesin  och  ledsaga  patienten  genom  anestesiprocessens
förberedelser (Lindwall & von Post 2008, s. 106). Det ingår också i mötet att lämna
utrymme för en ömsesidig dialog där patienten har möjlighet att få svar på sina frågor
och funderingar inför anestesin (Lindwall & von Post 2008, s. 106; Valeberg 2011, s.
322). Enligt Nortvedt (2011, s. 51) ska anestesisjuksköterskan säkerställa att tillräcklig
preoperativ information har givits av anestesiläkaren. Dock ser verkligheten annorlunda
ut i den kliniska verksamheten som många gånger innebär att anestesisjuksköterskan
inte har möjlighet att närvara när patienten får information från anestesiläkaren, vilket
gör att det ställs stora krav på goda rutiner i informationshantering (Nortvedt 2011, s.
51).

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vården så långt som möjligt utformas
och genomföras i samråd med patienten,  som har rätt  till  att erhålla individanpassad
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information samt bli visad omtanke och respekt. Nortvedt (2011, s. 47) belyser vikten
av att anpassa informationen utifrån patientens behov och erfarenheter, vilket kräver ett
gott omdöme för att kunna avgöra vad och hur mycket information som ska ges till den
enskilde patienten. Flertalet studier har visat att de flesta patienter lägger stor vikt vid
kommunikationen i den preoperativa fasen och att det är av stort värde att få preoperativ
information samt möjlighet till att vara delaktig i vårdprocessen, vilket kan bidra till att
minska  preoperativ  oro  (Forsberg,  Vikman,  Wäliwaara  &  Engström 2015;  Rhodes,
Miles & Pearson 2006; Westerling & Bergbom 2008). 

Sundqvist och Anderzen Carlsson (2014) beskriver hur förtroendet till  patienten kan
skapas genom att anestesisjuksköterskan ger relevant information till patienten och hela
tiden ligger steget före, vilket bidrar till  att  kunna ge en så säker vård som möjligt.
Forskning har även visat att tydlig och anpassad information till patienten kan bidra till
att skapa en känsla av kontroll i situationen och därmed hjälpa patienten att övervinna
rädsla och lindra preoperativ oro och ångest (Susleck et al. 2007). Brist på information
kan  tvärtom  öka  oro  och  ångest  hos  patienterna  inför  operationen,  varför  det
preoperativa mötet är en viktig del i anestesisjuksköterskans vårdarbete som påverkar
hela vårdförloppet (Forsberg et al. 2015; Rhodes, Miles & Pearson 2006). Malley och
Young (2017) beskriver hur patienter belyser vikten av den preoperativa informationen,
vilket bidrar till att de kan känna sig förberedda på vilka förväntningar de kan ha i den
perioperativa fasen. Malley och Young (2017) beskriver vidare hur patienter värdesätter
en  god  vårdkoordination,  där  den  perioperativa  vårdpersonalen  har  vetskap  om
patientens tidigare vårderfarenhet och om vilka preoperativa förberedelser patienten har
genomgått.  Utifrån  den  vetskapen  kan  anestesisjuksköterskan  lättare  individanpassa
informationen som ges i mötet och på så vis inge förtroende.

Mellanmänsklig relation

Varje år genomgår drygt  en miljon människor olika dagkirurgiska ingrepp i Sverige
(Socialstyrelsen 2016). Patienter som ska genomgå kirurgi försätts i en sårbar situation
som innebär att de måste utelämna sig själv och lägga sin tillit till sjukvården (Lindwall,
Von Post & Bergbom 2003). Forskning har visat att många patienter känner oro, rädsla
och ångest inför sin operation, vilket kan ha negativa konsekvenser i både det intra- och
postoperativa skedet och förlänga vårdtiden (Rhodes, Miles & Pearson 2006). Därför är
det av stor vikt att anestesisjuksköterskan förmedlar en känsla av omtanke, empati och
trygghet samt att patienten blir  bemött med förståelse i sin subjektiva situation,  som
sjuk och vårdbehövande (Lindwall, von Post & Bergbom 2003; Nortvedt 2011, s 51;
Susleck  et  al.  2007).  För  att  stärka  patientens  känsla  av trygghet  och för  att  hjälpa
patienten  att  finna  meningsfullhet  i  mötet  krävs  en  mellanmänsklig  relation  mellan
sjuksköterskan  och  patienten,  vilken  kännetecknas  av  förståelse,  tillit  och  ett
professionellt engagemang där fokus ligger på patienten och dennes behov (Dahlberg &
Segesten 2013, s 191; Travelbee 1999, s. 56). Travelbee (1999, s. 32) belyser vikten av
att  i  relationen med patienten  utgå ifrån dennes upplevelser  och erfarenheter  av sitt
tillstånd,  då  varje  människa  är  en  unik  och  oersättlig  individ  med  sina  egna
livserfarenheter.  Vidare  beskriver  Travelbee  (1999,  s  41)  den  mellanmänskliga
relationen  som  att  en  eller  flera  upplevelser  och  erfarenheter  delas  mellan
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sjuksköterskan och patienten, utifrån patientens individuella behov. Omvårdnaden som
sjuksköterskan ger beskrivs som en mellanmänsklig process som är dynamisk och till
för att hjälpa patienten att övervinna rädsla och lidande (Travelbee 1999, s. 31). Hon
belyser lidandet som ett personligt fenomen som kan resultera i förlust av emotionell,
andlig och kroppslig  integritet,  varför det är  av särskild  vikt  att  hjälpa patienten att
bemästra sin upplevelse av situationen (Travelbee 1999, s. 99). 

Tidigare  forskning  har  påvisat  att  en  personlig  vårdrelationen  mellan  anestesi-
sjuksköterskan och patienten gör det möjligt för patienten att känna sig värdefull, viktig
och delaktig i den perioperativa vården (Westerling & Bergbom 2008). Forskning pekar
även  mot  att  förtroende  är  en  viktig  del  i  relationen  mellan  vårdare  och  patient
(Sundqvist & Anderzen Carlsson 2014; Susleck et al. 2007). Det har visat sig att tillit
till  anestesisjuksköterskan  underlättar  patientens  förmåga  att  släppa  kontrollen  och
övervinna rädsla i samband med anestesin (Susleck et al. 2007). Tillit beskrivs som att
den enskilde patienten utlämnar sig till någon annan genom att gå ut ur sig själv och ge
något av sitt liv i den andres händer (Lindwall & von Post 2008, s. 54; Sundqvist &
Anderzen Carlsson 2014). Lindwall och von Post (2008, s. 52) beskriver att anestesi-
sjuksköterskan har en skyldighet att ledsaga patienten genom operationen och bevara
det förtroendet som patienten givit. De menar vidare att anestesisjuksköterskan i vård-
relationen har ansvar för att patienten inte ska känna sig ensam och övergiven samt att
det finns ett löfte från anestesisjuksköterskan att finnas vid patientens sida under hela
operationen. 

Rudolfsson,  von  Post  och  Eriksson  (2007)  menar  att  varje  patient  i  mötet  med
anestesisjuksköterskan bör känna sig som en unik individ och en värdefull  källa  till
information, vilket leder till en förtroendefull relation. Det yttersta målet med att vårda
är att främja hälsa, där sjuksköterskan skapar och ger patienten den tid som behövs för
att kunna etablera en förtroendefull relation. De beskriver vidare att den perioperativa
vårdrelationen innebär en helhet som skapar en känsla av välbefinnande och delaktighet
hos patienten.  Travelbee (1999, s. 136) talar också om relationen utifrån ett  helhets-
perspektiv och menar att det sker en interaktion mellan sjuksköterskan och patienten,
både genom verbal och icke-verbal kommunikation, där vissa känslor förmedlas genom
gester, ansiktsuttryck och kroppshållning. Vidare beskriver hon att på samma sätt som
patienten  kan  förmedla  känslor  som  oro,  rädsla,  uppgivenhet  och  frustration,  kan
sjuksköterskan förmedla empati, förståelse och trygghet till patienten genom icke-verbal
kommunikation.

PROBLEMFORMULERING

Det tidspressade operationsschemat  ställer  stora krav på anestesisjuksköterskan i  det
preoperativa mötet med patienten och försvårar möjligheten att skapa en förtroendefull
relation och inge trygghet. Patienter som ska genomgå kirurgi är i en sårbar och utsatt
situation  och många  känner  oro,  rädsla  och ångest  inför  operationen,  vilket  kan  ha
negativa konsekvenser i både det intra- och postoperativa skedet och förlänga vårdtiden.
För  att  minska  patientens  preoperativa  oro  och  ångest  krävs  bra  strategier  och  ett
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individanpassat omhändertagande utifrån patientens behov och önskemål. Enligt lag har
patienten rätt till  en trygg och säker vård som ska utformas i samråd med patienten,
vilket  innebär  att  få  individuellt  anpassad  vård.  Därför  är  det  av  särskild  vikt  att
anestesisjuksköterskan  i  det  korta  mötet  tar  sig  tid  att  lyssna  till  och  se  den unika
patienten. Detta ligger till grund för att kunna etablera och upprätthålla en relation som
bygger  på  tillit,  förståelse  och  respekt  och  där  patienten  vågar  anförtro  sig  till
anestesisjuksköterskan. Tidigare  kvalitativ  forskning av patienters  upplevelser  av det
preoperativa mötet är begränsad. En ökad insikt och djupare förståelse i hur patienter
upplever det preoperativa mötet med anestesisjuksköterskan kan öka förutsättningarna
för att kunna ge en mer individanpassad vård.

SYFTE
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av det preoperativa mötet med anestesi-
sjuksköterskan.

METOD

Design

Studien har genomförts som en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats, vilket är
lämpligt  att  använda sig av där syftet  är  att  nå förståelse för ämnen från den levda
vardagsvärlden  och  att  erhålla  nyanserade  beskrivningar  från  intervjupersonens
upplevelser på ett djupare plan (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41; Olsson & Sörensen
2011, s. 134). 

Urval

Urvalet av informanter har skett på två olika länsdelssjukhus inom samma län i västra
Sverige.  Verksamhetschefen  som  ansvarar  för  båda  anestesiverksamheterna  på  de
aktuella sjukhusen har fått muntlig och skriftlig information (bilaga 1) om studien, och
därefter har ett skriftligt godkännande erhållits i enlighet med Codex (2013) riktlinjer.
För  att  få  ett  strategiskt  urval  av  informanter  så  har  de  patienter  som  uppfyllde
urvalskriterierna och som råkat befinna sig på de två operationsavdelningarna under en
angiven tidsperiod tillfrågats, det vill säga ett bekvämlighetsurval (Trost 2005, s. 120).
Informanterna har valts ut utifrån inklusionskriterier som innefattar att de är över 18 år,
svensktalande, genomgått elektiv kirurgi i generell anestesi och tillhört ASA klass 1-2.
ASA (American Society of Anesthesiologists) innebär en klassificering av patientens
hälsotillstånd och är antagen och översatt till svenska av Svensk Förening för Anestesi
och Intensivvård (2015). ASA klass 1 innebär att patienten är frisk och klass 2 innebär
lindrig systemsjukdom utan påtaglig funktionell begärnsning. Tio lämpliga patienter på
länsdelssjukhusen tillfrågades om deltagande i studien, varav två valde att inte delta.
Ytterligare två informanter som deltog i samband med provintervjuer, är inkluderade i
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studien. Av de sammanlagt tio informanterna som i slutändan deltog i studien är två
män och åtta kvinnor, samtliga är bosatta inom ett definierat geografiskt område och har
en ålder mellan 26 och 84 år, med en medelålder på 49 år. Ingen av informanterna har
under studien avbrutit sin medverkan. 

I  ett  personligt  möte  har  informanterna  informerats  och  tillfrågats  om deltagande  i
studien. Mötet har ägt rum före premedicinering samma dag som operationen utförts. I
samband med detta har de även fått ett skriftligt informationsbrev om studien (bilaga 2).
Informationsbrevet har utformats så att en person utan medicinsk kompetens kan förstå
innehållet  och  författarna  har  försäkrat  sig  om  att  deltagarna  verkligen  förstått
information som givits under det inledande mötet. Innan intervjun startade, inhämtades
även ett informerat samtycke (bilaga 2) från informanterna, som i enlighet med Kvale
och Brinkmann (2014, s. 108) är undertecknat av både författare och informant. 

Datainsamling

De tio  intervjuerna har  genomförts  med semistrukturerade  intervjufrågor.  Kvale och
Brinkmann (2014, s. 45) beskriver semistrukturerade intervjuer som en professionell
intervju med ett specifikt syfte, men som ändå liknar ett vardagssamtal. Då det har varit
två  författare  till  studien  så  har  intervjuerna  fördelats  jämnt  och  utförts  singularis.
Intervjuerna har spelats in och genomförts  i ett  separat och ostört rum på sjukhuset,
vilket  Bell  (2006,  s.  168)  belyser  vikten  av  då  yttre  ljud  och  rörelse  kan  störa
kontinuiteten i intervjun och påverka kvalitén. För att patienten på ett adekvat sätt skulle
kunna medverka till intervjun, har den genomförts först flera timmar efter operationen,
alternativt  dagen efter,  i  samband med att  informanten har känt sig pigg nog för att
skrivas  ut  till  hemmet.  Exakt  tidpunkt  för  intervjun  har  bestämts  i  samråd  med
informanten och med hänsyn till kirurgiskt ingrepp och välmående.

För att skapa en bra kontakt inleddes intervjun med en kort pratstund där intervjuaren på
ett lättsamt sätt berättade om syftet och situationen. Informanten fick även möjlighet att
ställa frågor, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) inger trygghet, inbjuder
informanten till att öppna upp sig samt delge sina upplevelser och känslor. I enlighet
med  Kvale  och  Brinkmanns  (2014,  s.  45)  beskrivning  har  de  semistrukturerade
intervjuerna genomförts efter en intervjuguide (bilaga 3) med en rad öppna huvudfrågor
som på förhand varit bestämda, men där utrymme lämnats till att anpassa frågorna till
informanten.  Beroende  på  situationen  och  utifrån  informantens  svar,  har  följdfrågor
ställts  i  syfte  att  få nyanserade  och tillräckliga  svar,  vilket  Dahlgren och Johansson
(2015,  s.  166)  belyser  vikten  av.  Förslag  på  följdfrågor  har  i  förväg  skrivits  ner  i
intervjuguiden  för  att  underlätta  intervjun,  och  har  i  olika  utsträckning  tillämpats
beroende på hur  utförliga  och täckande svar  informanterna  gett.  Intervjuguiden som
använts  vid  intervjuerna  har  testats  i  två  provintervjuer  för  att  säkerställa  frågornas
lämplighet. Intervjumaterialet som provintervjuerna resulterade har valts att inkluderas i
studien då materialet ansågs svara väl mot syftet. Trost (2005, s. 124) argumenterar för
att allt insamlat och tillgängligt material bör användas, så även provintervjuer, förutsatt
att de är hyggligt utförda och bidrar med relevant data. Tidsåtgången för intervjuerna
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blev  mellan  13  och  32  minuter,  med  en  genomsnittstid  på  19  minuter.  Samtliga
intervjuer avslutades med att intervjuaren frågade informanten om det var något särskilt
som hen ville tillägga eller ta upp. 

Intervjuerna har sedan transkriberats  detaljerat  och ordagrant av intervjuarna separat,
utifrån ett förutbestämt tillvägagångssätt. Bland annat registrerades pauser, betoningar,
skratt, suckar och grimaser, för att i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014, s. 218)
erhålla en djupare tolkning av intervjun.

Dataanalys

Efter  att  intervjuerna  transkriberats  har  intervjumaterialet  analyserats  av  författarna
tillsammans utifrån kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004; Lundman
& Hällgren Graneheim 2017, s. 216). Denna typ av innehållsanalys används vanligen
för  att  tolka  texter,  så  som  transkriberade  intervjuer,  och  syftar  till  att  identifiera
mönster i textinnehållet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 211). Materialet har
analyserats  induktivt,  vilket  innebär  att  mönster  har  eftersökts  förutsättningslöst  i
materialet,  utan  att  ha  utgått  från befintliga  idéer  och teorier,  i  syfte  att  bygga upp
generell kunskap (Kvale & Brinkmann 2014, s. 238; Lundman & Hällgren Graneheim
2017, s. 213). Den egna förförståelsen inom ämnet har beaktats genom analysprocessen
för att även kunna upptäcka relevant data som strider mot de förutfattade meningarna
om ett tidspressat operationsschema och stressigt möte. 

Det första steget i analysprocessen var att båda författarna läste igenom allt  material
flertalet gånger, för att bekanta sig med innehållet och skapa en helhetsbild. Därefter
organiserades innehållet genom att meningsbärande enheter, som ansågs svara på syftet,
markerades  i  materialet  med  färgpennor.  En  meningsbärande  enhet  utgörs  av  ord,
meningar  eller  textstycken  som  utgör  grunden  för  analysen  (Lundman  &  Hällgren
Graneheim 2017, s. 216). I denna fas låg fokus på det manifesta innehållet, det vill säga
det textnära och uppenbara innehållet i texten (Lundman & Hällgren Graneheim 2017,
s. 213). Initialt genomfördes detta enskilt för att sedan gemensamt jämföra och diskutera
huruvida enheterna svarade på syftet. Därefter klipptes de meningsbärande enheterna ut
från  materialet  för  att  skapa  en  överskådlighet,  vilket  underlättade  i  det  fortsatta
analysarbetet med sortering, kodning och tolkning. Meningsenheterna kondenserades,
det vill  säga att  textstyckena förkortades i  syfte  att  göra dem mer lätthanterliga.  De
kondenserade meningsenheterna kunde sedan abstraheras med avseende på likheter och
skillnader  och  sammanföras  till  olika  koder  som  kortfattat  beskrev  innehållet.  Att
abstrahera innebär att förstå innehållet på en högre logisk nivå som resulterar i en mer
tolkande och generell beskrivning av innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017,
s.  214).  Utifrån  koderna  växte  så  småningom  underkategorier  fram,  där  varje
underkategori  utgörs  av  de  koder  med  liknande  innehåll.  Samtliga  underkategorier
bildade slutligen en övergripande huvudkategori som återspeglar textmaterialet och som
ligger till  grund för resultatet  i denna studie. För att  illustrera  analysprocessens steg
följer nedan exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori
och huvudkategori (tabell 1). 
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Tabell 1. 
Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och huvud-
kategori.
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet
Kod Under-

kategori
Huvud-
kategori

Hon stod där bakom mig hela 
tiden … Hon var med mig hela 
tiden … Hon var ju där vid min 
sida tills jag somnade … Hon 
sprang aldrig iväg, jag kände 
att hon fanns där för mig...

Hon fanns där för 
mig, stod vid min 
sida hela tiden

Fanns där 
för mig

Anestesi-
sjuksköterskan
som 
närvarande

Känsla av
trygghet

Det var hela tiden narkos-
sköterskan som pratade med 
mig och tog hand om mig … det
var hon som liksom tog sig an 
mig … Han brydde sig om mig 
… Hon hör och ser mig … Det 
var fokus på mig och det kändes
tryggt ...

Tog sig an och 
brydde sig om mig,
såg och hörde mig,
fokuserade på mig

Brydde sig 
om mig

Etiska överväganden

Studien har genomförts inom ramen för magisteruppsats på Högskolan i Borås, vilket
innebär att den enligt 2 § av Etikprövningslagen (SFS 2003:460) inte behöver genomgå
någon etikprövning. I enlighet med Hansagi och Allebeck (1994, s. 18), som menar att
alla  humanvetenskapliga  studier  bör  följa  forskningsetiska  riktlinjer,  har  studien
genomförts utifrån etiska regelverk, så som Helsingforsdeklarationen (World Medical
Association 2013) och Vetenskapsrådet (2017). Detta i syfte att skydda informanterna
mot skada, förödmjukelse och kränkning.

Vetenskapsrådets  (2017)  fyra  grundläggande  etiska  principer;  informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har legat till grund för den
här studien. I enlighet med dessa principer har deltagarna informerats om studiens syfte
och  metod,  både  muntligt  och  skriftligt.  Författarna  har  förvissat  sig  om  att
informanterna frivilligt samtycker till att delta i studien och de har erhållit information
om att de har rätt till  att när som helst avbryta sin medverkan utan negativa följder.
Både det inspelade och det transkriberade materialet har lagrats på författarnas datorer,
och  i  enlighet  med  riktlinjerna  har  deltagarnas  konfidentialitet  säkrats  genom  att
materialet  har  avidentifierats.  Det  innebär  att  personuppgifter  som kan kopplas ihop
med intervjupersonerna har raderats. I enlighet med nyttjandekravet kommer eller har
inte intervjumaterialet använts i något annat syfte än till denna studie. Vidare har endast
kunskap  i  studien  redovisats  som  är  verifierad  och  sanningsenlig  (Vetenskapsrådet
2017).
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Något som övervägdes ur en etisk synvinkel var tidpunkten för när patienterna skulle få
information om studien och tillfrågas om deltagande. För att inte riskera att patienten
skulle  vara  påverkad  av  något  narkotikaklassat  läkemedel,  gjordes  detta  innan
premedicinering gavs.  Deltagarna fick sedan dagen på sig att  fundera,  innan de gav
informerat samtycke till att delta. Bell (2006, s. 157) beskriver att det ur en etisk aspekt
är viktigt att deltagarna får skriftlig information om studien i tid, så de får möjlighet att
fundera  över  sitt  deltagande.  Vad som kunde gjorts  annorlunda för  att  ge patienten
ytterligare tid att fundera är att ha utfört intervjun några dagar efter operationen istället.
Detta ansågs dock svårt att genomföra praktiskt, då det hade krävt mer tid och resurser
med tanke på att informanterna bodde på spridda håll. Själva intervjun, som utfördes på
slutet  av  dagen  innan  patienten  skrevs  hem,  har  också  diskuterats  ur  ett  etiskt
perspektiv. Även här lades stor vikt vid att deltagarna skulle känna sig välmående, pigga
och  i  gott  skick  nog  att  utföra  en  intervju,  utan  att  vara  påverkad  av  postoperativ
smärtlindring. Denna aspekt har även diskuterats med vårdpersonalen på avdelningen
och med handledaren till detta examensarbete, innan intervjuerna utfördes.

RESULTAT

Analysen  resulterade  i  sex  underkategorier;  Anestesisjuksköterskan  som  förtroende-
ingivande,  Anestesisjuksköterskan  som  god  pedagog,  Tillfredsställande  information
från  anestesisjuksköterskan,  Kort  och  intensivt  möte  med  anestesisjuksköterskan,
Anestesisjuksköterskan som närvarande  och Anestesisjuksköterskan som professionell.
Dessa underkategorier mynnar ut i en övergripande huvudkategori; Känsla av trygghet.
Innehållet i kategorierna redovisar patienters upplevelser av det preoperativa mötet med
anestesisjuksköterskan. Nedan följer en beskrivning av studiens resultat  med stöd av
citat ur intervjuerna. 

Känsla av trygghet

Genomgående i analysen var att informanterna upplevde en känsla av trygghet i mötet
med anestesisjuksköterskan. Upplevelser som i föreliggande studie ligger till grund för
känslan  av  trygghet  uttrycktes  på  olika  sätt  av  informanterna.  Dessa  upplevelser
representeras av varje underkategori, vilka alla på sitt sätt leder fram till en känsla av
trygghet.

Anestesisjuksköterskan som förtroendeingivande

Det framkom upplevelser av att vara i goda händer och känna sig väl omhändertagen i
mötet  med  anestesisjuksköterskan,  vilket  gjorde  att  ett  förtroende  till  anestesi-
sjuksköterskan skapades. Vidare beskrevs det att förtroendet var en viktig del i mötet för
att kunna känna sig trygg i situationen.

“Jag kände mig trygg ... jag var i goda händer.” 
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En del informanter upplevde ett lugn i kroppen i mötet med anestesisjuksköterskan. Det
beskrevs att de blev lugna till följd av att anestesisjuksköterskan kunde visa förståelse
och empati för informanten i den utsatta situation det innebär att genomgå ett kirurgiskt
ingrepp. En informant beskrev en känsla av lugn i det preoperativa mötet till följd av att
anestesisjuksköterskan visste hur hen kände inför operationen. 

“...mötet kändes bra ... hon visste hur jag mådde, då blev jag tryggare 
och lugnare” 

Genomgående var även upplevelser av att utelämna sig och överlämna sitt liv i någon
annans händer utan att kunna påverka förloppet. Det beskrevs som att de måste släppa
kontrollen  då  de  ändå  inte  kan  styra  över  vad  som  händer,  vilket  informanterna
förknippade med ensamhet och hjälplöshet. Informanterna upplevde att de kunde känna
tillit och förtroende till anestesisjuksköterskan i det preoperativa mötet, vilket belystes
vara av stor vikt då anestesisjuksköterskan faktiskt är den person som ska ta hand om
informanten under den medvetandeförlust som det innebär att vara sövd. Ändå fanns
upplevelser av oro och rädsla inför sövningen. Tankar kring överlevnad och huruvida
man ska vakna upp efter ingreppet uttrycktes av informanterna.  Tilliten till  anestesi-
sjuksköterskan  gjorde  ändå  att  informanterna  fick  en  känsla  av  trygghet  i  det
preoperativa mötet.

“...man utelämnar sig för människor man aldrig har träffat ... man har
ingen koll ... man kan inte göra någonting ... det är som att sätta sig i ett
flygplan, du kan inte göra någonting ... du bara sitter där” 

“...känns ändå som man lägger ens liv i någon annans händer på ett
sätt ... som är så oförklarligt ... jag kan inte styra över vad som händer” 

En informant upplevde att det var särskilt svårt att släppa kontrollen, då det fanns ett
eget  kontrollbehov.  Samtidigt  framkom det  i  intervjuerna att  de hade förtroende för
anestesisjuksköterskan, vilket gjorde att de lättare kunde släppa kontrollen. De kunde
känna sig trygga i att utelämna sig till en främmande människa. Förtroendet grundade
sig i att anestesisjuksköterskan utstrålade empati och kompetens, vilket ingav en känsla
av trygghet och tillit.

“...då kan jag liksom släppa garden ... för jag vet att du kommer att ta
hand om mig, för du kan detta ... då slappnar jag av och känner mig
trygg”

“Jag kände att jag kunde lita på henne ... och allt kändes bra”
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Anestesisjuksköterskan som god pedagog

Det  framkom  i  intervjuerna  att  anestesisjuksköterskan  upplevdes  som  lugn  och
pedagogisk i sitt  sätt att  ge information under det preoperativa mötet.  Informationen
som gavs under mötet beskrevs som tydlig och konkret, vilket betonades vara en viktig
del  i  mötet  för  att  kunna  känna  sig  delaktig  i  processen.  Det  upplevdes  att
anestesisjuksköterskan pratade lugnt och att  informationen gavs kontinuerligt,  i  olika
steg om vad som ska göras och hända, vilket gjorde att en känsla av trygghet infann sig. 

“Hon pratade ju och förklarade hela tiden vad som ska hända och vad
de gör ... och vad jag ska tänka på ... ja men det kändes tryggt”

Det beskrevs även att anestesisjuksköterskan anpassade informationen till informanten,
vilket gjorde det lätt att förstå de olika stegen i det preoperativa mötet. Vidare uttrycktes
det i intervjuerna att det inte alltid var så viktigt att få vetskap och kunskap om allt i
processen,  vilket  hade  sin  bas  i  att  de  kunde  överlåta  kontrollen  och  lita  på  att
anestesisjuksköterskan kunde sitt arbete.

“Jag kände inte att jag hade behov utav att veta så mycket mer så ... jag
vet ju att personalen kan sitt jobb och att de har koll”

Tillfredsställande information från anestesisjuksköterskan

Det framkom i  intervjuerna att  informationen som gavs under mötet  upplevdes som
tillfredsställande och tillräcklig.  En faktor som ansågs vara betydelsefull  var tidigare
erfarenheter av att bli sövd. En informant som inte blivit sövd tidigare, upplevde en viss
oro över  att  inte  veta  vad som skulle  ske.  Efter  ingreppet  uttryckte  informanten  en
trygghet i att nu ha fått erfara hur en sövning går till, vilket beskrevs kunna bidra till
minskad oro vid en eventuell ny sövning. Av de informanter med tidigare erfarenheter
av att bli sövd uttrycktes det som att det blivit en vana och att de visste hur det går till,
vilket gjorde att de inte hade så stort behov av information under det preoperativa mötet.
Det uttrycktes då en känsla av lugn och trygghet i att ha koll på sövningsprocessens
förberedelser.

“...jag har ju blivit sövd tidigare, så jag vet ju hur det går till ... och jag
är inte orolig över det” 

Vidare beskrev informanterna att de fick den informationen som de behövde och att de
inte behövde veta några ingående detaljer. De upplevde ändå att de hade rätt att fråga
om de undrade över något. En aspekt som framkom var upplevelsen av att inte vara
mottaglig för information i det skedet. Det uttrycktes som att de inte kunde ta till sig
mer information. En spänd förväntan inför operationen gjorde att de heller inte la så stor
vikt vid informationen som gavs och inte reflekterade så noga över den.
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“Jag tror inte jag tänkte på vilken information jag fick eller inte fick i
det skedet ... mer än att jag tänkte att hoppas jag vaknar”

En annan aspekt som framkom var att informanterna, innan det preoperativa mötet med
anestesisjuksköterskan, hade fått information från anestesiläkaren. Detta belystes vara
en bidragande orsak till att informanterna inte la så stor vikt vid informationen som gavs
under det preoperativa mötet från anestesisjuksköterskan. Dessutom upplevdes det som
att de redan fått all relevant information inför sövningen och att de kunde känna sig
trygga i det. Vidare beskrev informanterna att det upplevdes vara mycket information
som gavs en sådan här dag, vilket gjorde att det var svårt att ta till sig allt.

Kort och intensivt möte med anestesisjuksköterskan

Mötet med anestesisjuksköterskan upplevdes som kort och intensivt när de väl möttes.
Det beskrevs som att saker hände snabbt och plötsligt inne på operationssalen och att
det  var mycket  som hände på kort  tid.  Samtidigt  beskrevs upplevelser  av ett  lugn i
mötet, vilket gjorde att informanterna kunde känna sig trygga. Detta gjorde även att den
första  känslan i  mötet  blev rätt  och att  de kunde bygga vidare på en förtroendefull
relation till anestesisjuksköterskan. Det framkom även att varken anestesisjuksköterskan
eller  någon  ur  övriga  personalen  på  operationssalen  upplevdes  som  stressad  i  de
preoperativa förberedelserna, vilket också bidrog till en känsla av trygghet och lugn hos
informanterna.

“Det gick snabbt när vi  väl  var inne på operationssalen ...  det är ju
mycket som ska göras med all uppkoppling” 

“...även om allt gick fort så upplevde jag inte någon ur personalen som
stressad”

Det framkom även upplevelser av att vilja få det överstökat och en vilja av att de bara
skulle sätta igång sövningen. Det beskrevs under intervjuerna att det kändes som att det
var lika bra att få somna bort, för att vakna upp med känslan av att det är avklarat.
Upplevelsen baserades på resonemanget att ju längre tid det tar desto mer oro hinner
skapas. 

“...ju mer tid det tar desto mer orolig hinner jag bli ... och då var det lika
bra att få det gjort, så snabbt och smidigt som möjligt”

Anestesisjuksköterskan som närvarande

Anestesisjuksköterskan beskrevs i intervjuerna som närvarande under det preoperativa
mötet. Det beskrevs som att hon hela tiden stod vid informantens sida eller huvudända
och det upplevdes som att hon fanns till hands genom hela processen, vilket ingav en
känsla  av  trygghet.  Det  framkom  i  intervjuerna  att  anestesisjuksköterskan  var  den
person som tog sig an informanten och brydde sig genom att se och höra. Det upplevdes
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att det var mycket folk och spring inne på operationssalen under det preoperativa mötet
och att det gick som på löpande band, men att anestesisjuksköterskan hela tiden var den
som kändes närvarande och hade fokus på informanten. 

“...hon stod ju där bakom mig hela tiden tills jag somnade ... hon stod ju
och förklarade allting för mig ... det var hon som höll mig lugn hela tiden
... de andra höll på och grejade samtidigt men hon fortsatte att prata
med mig hela tiden”

En annan beskrivning  som framkom var  att  anestesisjuksköterskan  småpratade  med
informanten om vardagliga ting under mötet, vilket upplevdes som avslappnande och
tryggt. Det beskrevs som skönt att få prata om något helt annat, i den utsatta situationen
informanten befann sig i, för att avleda negativa känslor. 

“...hon ställde frågor och var med mig hela tiden ... hon pratade lite om
annat med, sånt som har med vardagen att göra. Så det var avslappnat
och trevligt”

Anestesisjuksköterskan  upplevdes  även  som  vänlig  och  personlig  i  sitt  bemötande
genom hela mötet, vilket skapade en känsla av vara väl omhändertagen. Det framkom
också att  hon tagit  sig tid till  informanten,  speciellt  om någon har varit  nervös. Det
upplevdes  som  att  anestesisjuksköterskan  verkade  förstå  informantens  situation  och
känslor  utan  att  något  behövde  sägas.  Detta  bidrog  till  att  informanten  kände  sig
bekräftad i sina känslor under det preoperativa mötet, vilket även förstärkte känslan av
trygghet. 

Anestesisjuksköterskan som professionell

Vad som genomgående framgick i intervjuerna var att anestesisjuksköterskan upplevdes
som professionell i sin roll under mötet. Det beskrevs att hon var rutinerad och kunde
sitt arbete, vilket upplevdes som betryggande. Samtidigt upplevdes det som att det var
mycket personal på operationssalen under mötet, men att alla verkade veta vad de skulle
göra och att ingen var i vägen för någon annan. Det beskrevs att personalen samarbetade
metodiskt  som ett  professionellt  team,  där  alla  utförde sina arbetsuppgifter  på rutin.
Därav  upplevdes  det  inte  som  att  mängden  personal  på  operationssalen  störde
upplevelsen av trygghet i det preoperativa mötet. 

“...jag  kände  mig  ändå  trygg  eftersom  alla  kändes  väldigt
professionella  ...  ja  men  som  att  det  här  har  de  gjort  tusen  gånger
innan // allt var liksom på rutin ... och det var något betryggande i det
också när man själv är nervös”

Anestesisjuksköterskan  upplevdes  också  som  kompetent  och  proffsig,  vilket  kunde
beskrivas som att allt var noggrant förberett och ordnat inför operationen. Detta ledde
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till  upplevelsen av att anestesisjuksköterskan kunde ägna hela sin uppmärksamhet till
informanten  under  det  preoperativa  mötet,  vilket  skapade en känsla  av trygghet  hos
patienten.

“...allt  det  där  var  förberett  och  klart  när  jag  kom in  och  hon hade
förberett så mycket hon kunde, så då var det ju att hon hade fokus på mig
// det kändes skönt”

DISKUSSION

Metoddiskussion

Utifrån problemformuleringen och syftet i föreliggande studie anser författarna att en
kvalitativ intervjustudie är en relevant metod, eftersom den syftar till att undersöka och
nå förståelse för individers upplevelser, erfarenheter och livsvärld (Kvale & Brinkmann
2014, s. 41; Olsson och Sörensen 2011, s. 132).

Vad  gäller  bekvämlighetsurvalet  som tillämpades  i  föreliggande  studie  menar  Trost
(2005, s. 120) att det riskerar att bli en viss självselektion vid urvalet. Dock lämpar sig
denna urvalsmetoden väl för denna studie då det varit begränsat med tid och resurser.
Bekvämlighetsurvalet är inte statistiskt representativt för populationen (Trost 2005, s.
15), men ett urval vid kvalitativa studier strävar heller inte ditåt utan handlar om att få
en så stor variation som möjligt inom den population forskaren vill undersöka för att
belysa fenomenet allsidigt (Trost 2005, s. 121). Författarna valde att inkludera både män
och kvinnor med ett brett åldersspann i studien, för att öka möjligheterna att få området
belyst utifrån olika erfarenheter. Trots det är variationen i urvalet begränsat med tanke
på att endast tio informanter intervjuats, vilka alla bor inom ett begränsat geografiskt
område (Kvale & Brinkmann 2014, s. 311). Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014,
s.  310) att  kvalitativ  forskning inte  syftar  till  att  generera en generaliserbarhet,  utan
snarare att  förmedla  en ny kunskap som kan tillämpas i  andra relevanta situationer.
Resultatet  i  föreliggande  studie  kan  därav  tänkas  ge  vägledning  för  anestesi-
sjuksköterskan vid det preoperativa mötet med patienten i den kliniska verksamheten.
Fler  intervjuer hade genererat  i  ett  för stort  intervjumaterial,  vilket  tidsmässigt  hade
varit svårt att hantera i förhållande till den tidsram som studien utförts inom. 

Fördelen  med  att  använda  semistrukturerade  intervjufrågor  är  att  de  lämpar  sig  för
studier  där  forskaren  arbetar  explorativt  i  syfte  att  få  fram  ny  kunskap  utifrån  ett
fenomen  (Justesen  &  Mik-Meyer  2011,  s.  46),  vilket  överensstämmer  väl  med
föreliggande studie. Som framgår av intervjuguiden har det använts mestadels öppna
frågor i intervjuerna. Fördelen med öppna frågor är att det ger en variationsrikedom i
svaren, vilket är lämpligt när känslor och upplevelser undersöks (Trost 2005, s. 41). För
att stärka validiteten utfördes först varsin provintervju, baserat på samma intervjuguide,
innan de  övriga  intervjuerna  utfördes.  Bell  (2006,  s.  166)  menar  att  en genomtänkt
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intervjuguide vars lämplighet prövats i pilotintervju underlättar utförandet av intervjun
och kan bidra till en högre kvalitet. 

De första intervjuerna som utfördes blev tidsmässigt kortare än förväntat, vilket kan ha
berott  dels  på  att  informanterna  var  fåordiga  och  dels  på  intervjuarnas  bristande
erfarenhet i intervjuteknik. Det sistnämnda kan enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.
209) påverka intervjukvalitén och därmed studiens validitet negativt. En svårighet som
särskilt upplevdes under intervjuerna var att improvisera och vara snabbtänkt utifrån de
svar som informanterna gav. Risken blev att för mycket tankeverksamhet lades ner på
att  söka följdfrågor,  vilket  enligt  Kvale  och Brinkmann (2014,  s.  180)  kan leda  till
intervjuaren missar viktiga observationer. Upplevelsen var ändå att intervjuerna flöt på
bättre och bättre för varje intervju som utfördes, och slutligen liknade mer ett lättsamt
vardagligt  samtal.  De senare  intervjuerna  som utfördes,  blev  tidsmässigt  längre  och
bidrog  med  mer  innehåll  och  en  högre  kvalitet,  vilket  också  blev  tydligt  under
analysprocessen.  Samtliga  intervjuer  som gjordes  svarade  väl  mot  syftet  och  valdes
därför att inkluderas i studien.

Att intervjuerna delats upp och utförts singularis kan vara både till för- och nackdel för
studien. Fördelen med att istället ha varit två intervjuare samtidigt är att de hade kunnat
komplettera varandra och samspela på ett sätt som genererat i en bättre intervju med
större informationsmängd och förståelse (Trost 2005, s. 46). Dock finns risken att två
intervjuare upplevs som ett maktövergrepp och försätter informanten i ett underläge,
vilket kan påverka tillförlitligheten i de svar som informanten ger på frågorna och även
ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv (Trost 2005, s. 46). En annan aspekt av det hela är
det  faktum  att  två  olika  personer  genomfört  intervjuerna,  vilket  kan  innebära  att
deltagarna  fått  olika  följdfrågor  (Lundman  & Hällgren  Graneheim 2017,  s.  223).  Å
andra sidan kan tänkas att det med två olika intervjuare kan ge bättre möjligheter att
fånga upp variationen i upplevelsen av det preoperativa mötet, vilket även Lundman och
Hällgren Graneheim (2017, s. 223) argumenterar för.

Analysarbetet tog längre tid än förväntat. En svårighet som blev tidskrävande var att
flera koder passade in under flera underkategorier och var därmed svårplacerade, vilket
gjorde det nödvändigt att flertalet gånger gå tillbaka till de transkriberade texterna för
att jämföra. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 223) argumenterar för att det är
fördelaktigt att återvända till det ursprungliga materialet under analysprocessen, vilket
ökar validiteten i studien. Vidare stärks även studiens validitet genom att det varit två
personer  som analyserat  materialet  (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s.  224).
Genom att en noggrann beskrivning av urval och analysarbete presenteras i studiens
metoddel, har läsaren möjlighet att själv bedöma de tolkningar som gjorts, vilket stärker
studiens reliabilitet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 223).

Författarna till denna studie har båda flera års erfarenhet inom sjukvården samt även
erfarenhet från fältstudiedagar på operationsavdelningar.  Det innebär att det finns en
viss förförståelse inom området som har studerats, vilket kan styra resultatets riktning i
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analysarbetet.  Dock  menar  Lundman  och  Hällgren  Graneheim  (2017,  s.  222)  att
förförståelse och kunskap inom området är en förutsättning för att kunna upptäcka och
utveckla ny kunskap när ett fenomen ska studeras. Genom att författarna är medvetna
om sin förförståelse, har reflekterat över den och låter läsaren ta del av den så styrks
reliabiliteten i studien (Augustinsson 2017, s. 22).

Kvale och Brinkmann (2014, s. 108) beskriver det informerade samtycket som ett etiskt
osäkerhetsområde.  Att  helt  avslöja  syftet  och  problemformuleringen  bakom
forskningsprojektet för informanten i förväg, kan försvåra kvalitativ intervjuforskning.
Författarna  ville  inte  att  informanterna  skulle  ha  vetskap  om  det  tidspressade
operationsschemat,  vilket  hade  kunnat  styra  informanternas  uppmärksamhet  under
mötet  och  därmed  även  påverka  informanternas  svar.  Dessutom  hade  det  kunnat
påverka  informanterna  negativt  inför  operationen  genom  att  orsaka  onödig  stress.
Informationsbrevet  formulerades  därför  mer  övergripande  för  att  inte  avslöja  några
specifika  detaljer  kring  bakomliggande  syfte  och  problemformulering.  Kvale  och
Brinkmann (2014, s. 108) menar att det ingår i det informerade samtycket att avgöra hur
mycket information som ska ges. De menar att det är en balansgång att ge tillräckligt
med information samtidigt som det inte ska påverka intervjupersonernas svar. En annan
aspekt som diskuterades var om bemötandet till patienten skulle påverkats om anestesi-
sjuksköterskan hade vetskap om att patienten deltog i studien. Därför fick de anestesi-
sjuksköterskor som var i tjänst den aktuella dagen ingen vetskap om vilka patienter som
deltog i studien. 

Resultatdiskussion

Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelse av det preoperativa
mötet med anestesisjuksköterskan, vilket författarna anser att resultatet svarar på. Under
analysprocessen kunde tydliga mönster i informanternas upplevelser urskiljas, vilka i
slutändan sammanstrålade i en upplevelse som kom att bli representativ för vad svaret
på  syftet  är  och  för  vad  som  även  kom  att  utgöra  resultatets  övergripande
huvudkategori; En känsla av trygghet. Det belystes i intervjuerna att det som bidrog till
en känsla av trygghet i det korta preoperativa mötet var tillfredsställande information
och  att  anestesisjuksköterskan  var  förtroendeingivande,  pedagogisk,  närvarande  och
professionell  i  sin  roll.  Detta  ligger  till  grund  för  resultatets  underkategorier  och
diskuteras mer ingående nedan.

Förtroendefull relation som en viktig del i att skapa en känsla av trygghet

Utifrån  den  första  underkategorin  Anestesisjuksköterskan  som  förtroendeingivande
framkom  upplevelser  av  att  utelämna  sig  och  behöva  släppa  kontrollen  i  det
preoperativa mötet, vilket belystes i relation till förtroendet för anestesisjuksköterskan.
Upplevelserna förknippades med känslor som ensamhet och hjälplöshet över att  inte
kunna styra över vad som sker. Känslan av att tappa kontrollen är återkommande i ett
flertal andra studier som undersökt patienters upplevelser i samband med ett kirurgiskt
ingrepp.  Bland  annat  presenterar  Susleck  et  al.  (2007)  upplevelsen  av  att  tappa
kontrollen  som ett  huvudtema  i  sin  studie.  Deltagarna  i  den  studien  beskriver  hur
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känslan  av  att  släppa  kontrollen  kunde  upplevas  utifrån  två  olika  perspektiv,  både
psykologiskt  och  kroppsligt.  Vidare  beskrivs  i  den  studien  att  upplevelsen  var
individuell och kunde variera utifrån personlighet, tidigare erfarenheter och kunskap,
vilket  överensstämmer  väl  med  resultatet  i  föreliggande  studie.  Flera  informanter
pratade just om förtroende och hur de upplevde det som lättare att släppa kontrollen till
följd av att de litade på anestesisjuksköterskan och hennes kompetens. Sundqvist och
Anderzen Carlsson (2014) beskriver hur utelämnande det kan vara att genomgå kirurgi
och att patienten lägger hela sitt liv i anestesisjuksköterskans händer, vilket gör att den
personliga relationen har stor betydelse för att känna ett förtroende i den situationen. En
av informanterna beskrev hur hen upplevde det som särskilt jobbigt att släppa ifrån sig
kontrollen,  då hen hade  insikt  och kunskap om tillvägagångssätt  och risker  med en
sövning. Informanten belyste ändå hur förtroendet till anestesisjuksköterskan och den
personliga relationen som skapades bidrog till  att  hen kände sig trygg i  att  överlåta
kontrollen.  Även  Lindwall,  von  Post  och  Bergbom  (2003)  beskriver  hur  patienter
värdesätter förtroendet för anestesisjuksköterskan som viktigare än att ha total kontroll
över situationen, vilket ledde till en känsla av att vara i säkra händer. Travelbee (1999,
s. 41) belyser vikten av att i mötet etablera en mellanmänsklig relation som bidrar till en
ömsesidig  öppenhet,  förståelse  och  förtroende.  Att  som  anestesisjuksköterska  ha
förståelse och insikt i hur patienter som ska genomgå kirurgi kan uppleva den utsatta
situationen  de  befinner  sig  i,  kan  tänkas skapa  bättre  förutsättningar  att  bemöta
patientens känslor och tankar i det preoperativa mötet. 

Tydlig och individanpassad information bidrar till att skapa en känsla av trygghet

Mot bakgrund av de båda underkategorierna Anestesisjuksköterskan som god pedagog
och  Tillfredsställande  information  från  anestesisjuksköterskan  framgår  det  att
informanterna  var  nöjda  med  den  information  som  gavs  under  mötet  med
anestesisjuksköterskan.  Anestesisjuksköterskan  upplevdes  som  lugn,  tydlig  och
pedagogiskt  i  sitt  sätt  att  informera  samt  ledsaga  patienten  genom
anestesiförberedelserna,  vilket  bidrog  till  en  känsla  av  trygghet.  Det  framkom
upplevelser  av  att  inte  vara  i  behov  av  ytterligare  information  eller  mer  ingående
detaljer.  Forskning  har  visat  att  en  allt  för  detaljerad  information  som ges  direkt  i
anslutning till  operation kan framkalla  onödig oro och ångest hos patienten (Burkle,
Pasternak, Armstrong & Keegan 2013). Samtidigt menar dock Burkle et al. (2013) i sin
forskning att det hos vissa patienter kan finnas fördelar med att offentliggöra detaljer
såsom risker och fördelar med anestesin, för att patienten ska känna sig delaktig och få
en  känsla  av  att  ha  kontroll.  Detta  tyder  på  att  varje  patient  behöver  individuellt
anpassad  information  utifrån  behov  och  önskemål.  I  föreliggande  studie  uppgav
samtliga patienter att de även hade fått preoperativ information av anestesiläkaren innan
mötet med anestesisjuksköterskan, vilket beskrevs som en påverkande faktor till att inte
vara i behov av ytterligare information under mötet med anestesisjuksköterskan. Enligt
Puro,  Pakarinen,  Korttila  och  Tallgren  (2011)  anser  de  flesta  patienter  att  den
preoperativa  informationen  som  erhålls  från  anestesiläkaren  är  den  viktigaste
informationen, vilket kan grundas i att en läkare anses ha högre status och kompetens.
Därav  kan  tänkas  att  informanterna  i  föreliggande  studie  la  större  vikt  vid
anestesiläkarens  information  och  att  de  därefter  kände  sig  tillfreds  med  sin
kunskapsnivå. 
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Upplevelsen  av  preoperativ  oro  visade  sig  variera  hos  informanterna  i  föreliggande
studie.  Tydligt  var att  de informanter  som hade tidigare erfarenheter  av att  bli  sövd
kände sig mer tillfreds och bekväma i den preoperativa processen jämfört med de som
inte blivit sövda tidigare. Därav upplevdes ett mindre behov av att få information om
procedurerna under det preoperativa mötet, vilket talar för vikten av att i mötet med
patienten utgå ifrån dennes tidigare upplevelser och erfarenheter samt att informationen
anpassas individuellt. Detta går att återkoppla till Travelbee (1999, s. 56) som benämner
patienten  som  en  unik  och  oersättlig  individ  och  belyser  vikten  av  att  utgå  ifrån
patientens upplevelser och erfarenheter. Även Rudolfsson (2014) belyser vikten av att
se och förstå varje patient som en unik individ, där varje nytt möte representerar en ny
erfarenhet  för  sjuksköterskan.  En  informant  i  föreliggande  studie,  som  var  mycket
orolig  preoperativt,  uttryckte  att  det  hade varit  önskvärt  att  ha fått  den preoperativa
informationen i god tid innan ingreppet. Både äldre och nyare forskning har påvisat att
ett preoperativt besök dagen innan ingreppet, i syfte att informera, minskar preoperativ
oro och ångest hos patienterna (Lepczyk, Raleigh & Rowley 1990; Sadati et al. 2013).

En  annan  intressant  aspekt  som  framkom  var  informanternas  mottaglighet  för
information  under  det  preoperativa  mötet.  Upplevelser  av  att  inte  kunna  ta  till  sig
information i det skedet de befann sig i, så nära inpå operationen, var genomgående i
analysen. Utifrån intervjuerna kan detta tolkas bero på nervositet och att fokus istället
låg  i  att  klara  sig  igenom  detta  och  att  överleva.  Forskning  har  visat  att  muntlig
information  som ges  i  direkt  anslutning  till  operationen  snabbt  kan  glömmas  bort,
förväxlas  eller  misstolkas,  varför  många  patienter  föredrar  att  även  få  skriftlig
information för att kunna läsa i ett senare skede (Morales, Alexandre, Prim & Amante
2014). Ur denna aspekt kan det även tänkas vara fördelaktigt att erhålla information i ett
tidigare skede innan operationen då detta skulle kunna gynna förmågan att ta till  sig
informationen, vilket även styrks av Sadati et al. (2013).

Känsla av trygghet under det korta mötet

Som framgår  av underkategorin  Kort  och intensivt  möte med anestesisjuksköterskan
framkom  i  intervjuerna  att  mötet  upplevdes  som  kort,  vilket  överensstämmer  med
författarnas  egna  erfarenheter  av  ett  tidspressat  operationsschema  under  fältstudie-
dagarna.  Intressant  nog  upplevdes  tidsaspekten  dock  som  något  positivt  av
informanterna,  då  de  inte  ville  att  det  skulle  dra  ut  på  tiden,  utan  istället  få  det
överstökat så snabbt och smidigt som möjligt. Flera uttryckte det som att de önskade att
så  snart  som  möjligt  skulle  få  somna  bort.  Tidsfaktorn  hade  därav  ingen  negativ
påverkan på informantens  upplevelse av trygghet  under mötet.  Susleck et  al.  (2007)
redovisar i sin studie också upplevelser av tidsaspekten i samband med operation och
där beskrivs det hur patienterna upplevde att de tappade kontrollen över tiden och att de
varken kunde påskynda eller stanna tiden.  Det upplevdes som jobbigt att inte kunna
styra över tiden eftersom de kände att de ville ha det överstökat och därav upplevdes det
som positivt  att  inte  behöva vara  vaken en längre  tid  inne  på  operationssalen  inför
sövningen. 
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Trots upplevelsen av att mötet var kort och allt runt omkring gick fort, var det ingen av
informanterna i föreliggande studie som upplevde anestesisjuksköterskan eller  någon
annan i operationsteamet som stressade. Istället framkom upplevelser av att anestesi-
sjuksköterskan i det korta mötet var närvarande samt visade förståelse och empati om
någon av informanterna kände sig nervös, vilket förmedlade en känsla av trygghet och
lugn. Utifrån detta antyds  att  tidsaspekten inte var det viktiga för trygghetskänslan i
mötet,  utan  att  det  snarare  var  kvalitén  i  bemötandet  och  relationen  till  anestesi-
sjuksköterskan som var  av större betydelse  för upplevelsen.  En god relation och  ett
ömsesidigt välbefinnande kan då bidra till en perioperativ vård av hög kvalitet och färre
postoperativa komplikationer (Rudolfsson, von Post & Eriksson 2007).

Närvarande och professionell anestesisjuksköterska skapar en känsla av trygghet

Mot bakgrund av de sista underkategorierna  Anestesisjuksköterskan som närvarande
och  Anestesisjuksköterskan  som  professionell  framkom  upplevelser  av  att  anestesi-
sjuksköterskan var närvarande, empatisk, kompetent och professionell i det preoperativa
mötet,  vilket  var  förtroendeingivande  och betryggande.  Känslan  grundade sig  bland
annat i att bli förstådd och bekräftad i sin situation utan att ens ord behövde utbytas
mellan  dem,  vilket  går  att  återkoppla  till  Travelbee´s  (1999)  omvårdnadsteori.  Hon
belyser att den icke-verbala kommunikationen är minst lika viktig i mötet med patienten
när det gäller att förmedla en känsla av trygghet. Informanterna i föreliggande studie
uttryckte även att anestesisjuksköterskan var den person som tog sig an patienten och
kändes närvarande under hela mötet, även om andra procedurer utfördes samtidigt av
såväl anestesisjuksköterskan som övrig personal på operationssalen. Aagaard, Schantz
Laursen,  Steen  Rasmussen  och  Elgaard  Sørensen  (2017)  beskriver  vikten  av  att
anestesisjuksköterskan  ska  observera  patientens  fysiska  och  psykosociala  behov
samtidigt  som  tekniska  procedurer  utförs.  Risken  finns  annars  att  tappa  fokus  på
patienten med avseende på oro och välbefinnande, vilket kan påverka patientsäkerheten
och upplevelsen  av trygghet  (Aagaard  et  al.  2017).  Aagaard  et  al.  (2017) beskriver
vidare vikten av att anestesisjuksköterskan bekräftar patienten i sin utsatta situation och
är lyhörd för dennes signaler och handlingar.  Vidare beskrivs hur det resulterar i en
positiv känslomässig energi och ett förtroende för anestesisjuksköterskan, vilket också
framkom  i  föreliggande  studie.  Detta  kan  tänkas  vara  vägledande  för  anestesi-
sjuksköterskan i den kliniska verksamheten för att få ökad förståelse för vikten av att
vara  närvarande  för  patienten  under  det  preoperativa  mötet,  både  kroppsligt  och
emotionellt,  i  strävan  mot  att  förmedla  en  känsla  av  trygghet  och  gynna  en
mellanmänsklig relation.

Hållbar utveckling

Anåker och Elf (2014) menar att sjuksköterskor har ett särskilt ansvar för att bidra till
hållbar utveckling, då de besitter professionell kunskap om förebyggande av sjukdom.
Anestesisjuksköterskans roll i detta ligger bland annat i att informera och förmedla en
lugn  och  trygg  känsla  hos  patienten  i  strävan  efter  välbefinnande  och  snabb  åter-
hämtning postoperativt. Tidigare forskning påvisar vikten av att sträva mot en lugn och
trygg patient, då preoperativ oro kan öka risken för postoperativa komplikationer såsom
ökad postoperativ  smärta,  ökad konsumtion av smärtstillande läkemedel  och därmed
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även  en  förlängd  vårdtid  (Klafta  & Roizen  1996;  Sukantarat,  Williamsson  & Brett
2007). Postoperativa komplikationer påverkar på ett direkt sätt kostnaden inom hälso-
och sjukvård och blir bakåtsträvande med avseende på hållbar utveckling.  Ur miljö-
synpunkt  är  läkemedel  dessutom  en  belastning  på  miljön,  både  i  framställnings-
processen, under transport och som avfall (Larsson & Lööf 2015).

Resultatet i föreliggande studie kan tänkas bidra till en vård av hög kvalitet och vara
vägledande  utifrån  ett  hållbarhetsperspektiv.  Utifrån  anestesisjuksköterskans
pedagogiska  funktion  och  professionella  förhållningssätt  kan  hon  förebygga
postoperativa komplikationer genom att skapa en känsla av trygghet i det preoperativa
mötet och därmed lindra preoperativ oro.

Vidare forskning 

Jämfört  med  tidigare  studier  som  gjorts  inom  området,  upplever  vi  att  resultatet  i
föreliggande  studie  presenterar  förhållandevis  positiva  upplevelser.  Detta  kan tänkas
bero på att urvalet av informanter gjordes på två mindre sjukhus med begränsad eller
ingen akutverksamhet  som påverkade det planerade operationsschemat till  ytterligare
tidspress. Dessutom hade de flesta informanter som deltog i föreliggande studie tidigare
positiva  vårderfarenhet  inom  operationsvård,  vilket  tydligt  bidrog  till  känslan  av
trygghet  i  det  preoperativa  mötet  med  anestesisjuksköterskan.  Därav  hade  det  varit
intressant  med  fortsatta  studier  som belyser  området  utifrån  patienter  som inte  har
tidigare  vårderfarenhet  inom  operationsvård,  för  att  kunna  jämföra  upplevelserna.
Intressant hade dessutom varit  att  jämföra patienters upplevelser  av det preoperativa
mötet  på  ett  större  akutsjukhus,  för  att  undersöka  om  och  hur  det  skulle  påverka
resultatet.  Detta skulle kunna bidra till  att belysa området ur ett bredare perspektiv i
strävan  mot  att  ge  patienten  individanpassad  vård  i  samband  med  det  preoperativa
mötet.

SLUTSATS 
Resultatet visar att patienterna upplever en känsla av trygghet i det preoperativa mötet
med  anestesisjuksköterskan.  Den  närvarande,  förtroendeingivande,  pedagogiska  och
professionella anestesisjuksköterskan som ger tillfredsställande information i det korta
och intensiva mötet  är  det  som bidrar  till  en känsla  av trygghet  hos  patienten.  Mot
bakgrund av inledningen i  föreliggande studie där vi  ställer  oss frågan om det  som
anestesisjuksköterska  är  möjligt  att  förmedla  en  känsla  av  trygghet  under  det  korta
preoperativa  mötet,  pekar  resultatet  alltså  på  att  svaret  är  ja.  Dock  är  studiens
omfattning begränsad varför inga långtgående slutsatser kan dras av resultatet. Däremot
kan  resultatet  tänkas  bidra  till  vägledning  för  anestesisjuksköterskan  vid  det
preoperativa mötet med patienten i den kliniska verksamheten genom att:

 Öka anestesisjuksköterskans förståelse och insikt om patienters upplevelser av
det preoperativa mötet
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 Medvetandegöra betydelsen av att skapa en förtroendefull och mellanmänsklig
relation till patienten i den utsatta situation som hen befinner sig i

 Förstå  vikten  av  att  individanpassa  den  perioperativa  omvårdnaden  och
informationen utifrån patientens tidigare erfarenheter och upplevelser

 Medvetandegöra  vikten  av  att  som  anestesisjuksköterska  vara  professionell,
pedagogisk och närvarande för att förmedla en känsla av trygghet till patienten i
det korta mötet

 Utifrån ett  hållbarhetsperspektiv  medvetandegöra  vikten  av att  sträva  mot  en
lugn och trygg patient för att bidra till minskade postoperativa komplikationer,
minskad läkemedelskonsumtion och förkortad sjukhusvistelse 
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BILAGA 1 

1(2)

Godkännande från verksamhetschef för datainsamling

Vi  är  två  sjuksköterskor  som  studerar  på  specialistsjuksköterskeprogrammet  med
inriktning mot anestesi,  högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett
examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att beskriva patienters
upplevelser av det preoperativa mötet med anestesisjuksköterskan.

Det allt mer tidspressade operationsschemat ställer stora krav på anestesisjuksköterskan
i  det  preoperativa  mötet  med  patienten  och  försvårar  möjligheten  att  skapa  en
förtroendefull relation. Anestesisjuksköterskan har en viktig roll i att förmedla en känsla
av trygghet till patienten. En ökad insikt och djupare förståelse i hur patienter upplever
det  preoperativa  mötet  med  anestesisjuksköterskan kan  öka  förutsättningarna  för  att
kunna ge en mer individanpassad vård. 

Metoden i examensarbetet är tänkt att genomföras som en kvalitativ intervjustudie med
semistrukturerade intervjufrågor. Vi önskar att få intervjua 6-8 patienter, som kommer
att väljas ut utifrån ett bekvämlighetsurval och utifrån inklusionskriterier som innefattar
att patienterna ska vara över 18 år, svensktalande, ha genomgått elektiv kirurgi under
generell anestesi  och tillhöra ASA klass 1-2. Vi kommer att tillfråga patienterna i ett
personligt möte om deltagande i studien på respektive operationsavdelning (xxxx och
xxxx) i samband med att patienten anländer till den dagkirurgiska avdelningen, samma
dag som operationen genomförs. Intervjuerna är sedan tänkt att genomföras i ett separat
rum på sjukhuset i slutet på dagen innan patienten utskrives till hemmet. Vi önskar att
genomföra detta vecka 4 eller 5.

Deltagarna kommer att erhålla muntlig och skriftlig information om studien och från
varje deltagare kommer ett skriftligt  informerat samtycke att inhämtas.  Deltagandet i
studien är frivilligt  och kan avbrytas  när som helst  fram till  att  studien är  avslutad.
Deltagarna och det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och inga
obehöriga kommer att ha tillgång till materialet. Allt material som analyseras kommer
att avidentifieras. 

Det  slutgiltiga  examensarbetet  kommer  att  finnas  tillgängligt  elektroniskt  på
högskolebiblioteket  i  Borås och om det önskas kan ett  exemplar  vidarebefordras  till
kliniken.

Vänliga hälsningar
Hanna Siewertz Helena Ringblom
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1(2)

Till dig som ska opereras

Vi  är  två  sjuksköterskor  som  studerar  på  specialistsjuksköterskeprogrammet  med
inriktning mot anestesi, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett
examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap.

Vi  kommer  att  genomföra  en  intervjustudie  där  syftet  är  att  beskriva  patienters
upplevelser och tankar kring vården i samband med operation. Vår förhoppning är att vi
med denna studien ska kunna bidra till utveckling av vården. 

Vi är intresserade av din upplevelse och därför är du inbjuden att delta i studien. 

Ditt deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring.
Deltagandet kommer heller inte att på något sätt påverka din vård. Intervjun kommer att
behandlas  konfidentiellt,  vilket  innebär  att  endast  författarna  till  studien  och
handledaren kommer att ha tillgång till  materialet. Delar av intervjun kan komma att
redovisas  i  examensarbetets  resultatdel.  För  att  intervjumaterialet  inte  ska  kunna
härledas  tillbaka  till  dig  i  det  slutgiltiga  examensarbetet,  kommer  inga  namn  eller
personuppgifter att lagras. 

Om du väljer att delta i studien kommer jag som lämnat detta informationsblad till dig
att genomföra intervjun i ett separat rum på sjukhuset i slutet på dagen, innan du går
hem från operationsavdelningen. Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta ca 30
minuter.  

Vi  handleds  av  Universitetslektor  Thomas  Eriksson  vid  Högskolan  i  Borås.  Du  är
välkommen  att  vända  dig  till  någon  av  undertecknade  vid  eventuella  frågor  eller
funderingar. 

Med vänliga hälsningar

_____________________ ____________________
Hanna Siewertz Helena Ringblom
E-post: E-post: 
Tfn: Tfn: 

Handledare:
Thomas Eriksson / Universitetslektor
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Högskolan i Borås
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2(2)
Samtyckesformulär

Härmed intygas att jag väljer att deltaga i studien. 

Jag har erhållit skriftlig och muntlig information om den aktuella studien och har haft
möjlighet att ställa frågor. Jag har kännedom om att mitt deltagande är frivilligt och att
jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan negativa följder. 

_______________ _____________
Ort Datum

___________________________
Namnteckning

___________________________
Namnförtydligande
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BILAGA 3

Intervjuguide
Syftet: Beskriva patienters upplevelser av det preoperativa mötet med anestesisjuksköterskan.

 Har du varit sövd tidigare?
 Innan du sövdes fick du träffa en anestesisjuksköterska. Uppfattade du vem

av vårdpersonalen det var?
 Var skedde mötet? 

 Hur upplevde du miljön på platsen?
 Påverkade det upplevelsen av mötet? 

 Kan du beskriva hur mötet gick till med anestesisjuksköterskan?
 Kan du beskriva hur du upplevde mötet med anestesisjuksköterskan precis

före operationen?
 Hur  upplevde  du  anestesisjuksköterskans  närvaro  under  mötet?  (Hur

påverkade det dig?) 
 Kände du dig  bekräftad  av  anestesisjuksköterskan?  (Vad var  det  som

gjorde att du kände dig bekräftad/ inte bekräftad?)
 Kände du dig orolig någon gång under mötet?
 Var  det  något  som  störde  din  upplevelse  i  mötet  med

anestesisjuksköterskan?
 Var det något du saknade i mötet med anestesisjuksköterskan? (Kan du

berätta?) 
 Hur  upplevde  du  informationen  under  mötet?  (Vad  fick  du  för

information? Saknade du någon information?)
 Vilka egenskaper tycker du är viktiga att en anestesisjuksköterska har?
 Hur upplevde du mötet tidsmässigt?
 Var det något som du önskat kunde skett annorlunda under mötet? 

 Har  du  förslag  på  något  som  skulle  kunna  förbättras  i  mötet  med
anestesisjuksköterskan? 

 Hur skulle det förändra din upplevelse av mötet?
 Är det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun?

Förslag till följdfrågor:
 Hur kändes det?
 Kan du beskriva ytterligare?
 Hur menar du då? 
 Vad var det som gjorde att du kände så?
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