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Sammanfattning    
 
Många kirurgiska ingrepp görs idag med regional anestesi vilket innebär att patienten 
ligger mer eller mindre vaken under operationen. Det gör att vårdmiljön på 
operationssalen blir mer betydande för dessa patienter, jämfört med patienter som 
erhåller generell anestesi. Patienten utsätts för en unik situation där allt kan observeras 
och tolkas. En lugn och trygg vårdmiljö att vårdas i är viktig att åstadkomma där 
operationsteamet har ett gemensamt ansvar. Anestesisjuksköterskor har en framträdande 
roll då deras ansvarsområde är att skapa tillit, förtroende och trygghet för patienten. 
Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av operationssalens 
vårdmiljö i samband med regional anestesi via kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade 
frågor tillämpades där sju deltagare medverkade. I resultatet framkom det fyra 
kategorier med åtta underkategorier. Kategorierna som bildades var: vårdrelationens 
påverkan på upplevelse av trygghet, att veta vad som kommer hända och känna sig 
delaktig, att finna sig i vårdmiljön samt att distansera sig från sin egen kropp och att 
vara beroende av andra. Det som genomsyrar resultatet är framförallt hur viktig 
vårdrelationen är för hur hela operationsförloppet upplevs. Resultatet överensstämmer 
med tidigare forskning och studien kan trots med sitt begränsade urval ge en ökad 
förståelse för hur patienter upplever vårdmiljön på operationssalen i samband med 
regional anestesi. 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  anestesi, patientupplevelse, vårdmiljö, vårdrelation, kommunikation, 
trygghet 
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INLEDNING 

Idag genomförs många kirurgiska ingrepp med regional anestesi, vilket innebär att 
patienten delvis ligger vaken under operationen. Patienter som får denna typ av anestesi 
måste vara motiverade och välinformerade om vad det innebär då anestesin kräver en 
större form av samarbete. Det är en unik situation som patienten försätts i och 
kommunikationen med operationsteamet och framförallt anestesisjuksköterskan, är 
väsentlig för hur patienten upplever situationen. Stämningen på operationssalen är 
viktig och känsloladdad för patienten. Det som operationsteamet uttrycker är patienten 
medveten om vilket kräver att operationsteamet kommunicerar professionellt. En lugn 
atmosfär kan göra att tillit till personalen skapas och patienten kan slappna av i större 
utsträckning. För patienten kan känslan av att en kroppsdel blir förlamad vara otäckt 
och ge en känsla av hjälplöshet. Långa kirurgiska ingrepp som även kräver att patienten 
ligger stilla i ett visst läge kan också vara ansträngande för patienten. Fördelen med 
regional anestesi är att patienten och anestesisjuksköterskan kan kommunicera med 
varandra kontinuerligt under operationen. Det kräver dock att anestesisjuksköterskan 
och patienten har en god relation som borde ha skapats redan preoperativt.  
 
I en anestesisjuksköterskas kliniska arbete är omhändertagandet av en patient som ligger 
vaken under operationen vanligt förekommande. Valet av att undersöka hur patienten 
upplever en sådan situation har väckts då det är en unik situation för patienten som är 
intressant att undersöka. Det innefattar hur patienten upplever operationssalens 
vårdmiljö i samband med regional anestesi vilket är viktigt då det kan förbättra 
omvårdnaden för dessa patienter. 

BAKGRUND 

DEN PERIOPERATIVA VÅRDPROCESSEN 

Den perioperativa vårdprocessen är en interaktiv process där sjuksköterskan på ett 
systematiskt sätt kan beskriva patientens vård och vårdande i samband med operation, 
vars mål är optimal hälsa (SFS 1982:763; Lindwall & von Post, 2008, s. 82). Kärnan i 
vårdprocessen utgörs av relationen mellan patient och vårdare. Denna relation utgör 
grunden för de verksamma hälsoprocesserna och ger patienten kraft att vara delaktig i 
vårdprocessen (Eriksson, 2018 s. 35). Vårdprocessen delas in i fyra olika steg: 
patientberättelsen med datainsamling och dataanalys, planering av vården, dess 
vårdhandlingar och vårdåtgärder, genomförande av den planerade vården samt 
utvärdering (Lindwall & von Post, 2008, s. 82). Denna studie fokuserar på vårdandet 
och det som påverkar patientens upplevelser inne på operationssalen. Enligt 
vårdprocessen är det främst genomförandet intraoperativt som berörs. Den perioperativa 
vården delas in i tre vårdnivåer i relation till vårdandets kärna: professionell naturlig 
vård, grundvård och specialvård (Lindwall & von Post, 2008, s. 83).  

Operationsavdelningen kan uppfattas som opersonlig, distanserande och kall, vilket gör 
att patienterna kan förminskas till objekt när deras erfarenheter inte efterfrågas 
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(Lindwall & von Post, 2008, s. 82). Det är viktigt att se människan som en subjektiv 
varelse och se människan som kropp, själ och ande. En lidande människa som är behov 
av hjälp. Att bevara människan som en sammanhållen enhet är av betydelse i den 
kliniska vården för att patienten ska uppleva hälsa (Lindwall & von Post, 2008, s. 32). 
Information om vad patienten kan förvänta sig inne på operationssalen är viktigt för att 
patienten ska kunna bilda en uppfattning om vad som ska hända. Att berätta om ljud, 
lukter och synintryck inne på salen ökar patientens känsla av att ha kontroll över 
situationen (Hovind, 2013 s. 324).  
 
Vikten av preoperativ samtal och undervisning och hur det påverkar patienterna 
presenterar Spalding (2003) i sin artikel. Efter att mottagit information och undervisning 
beskrev patienterna det som att oklarheter blev till klarheter och att de kunde förstå hela 
sammanhanget bättre. Det framkom även att patienternas rädslor försvann, de blev 
lugnare och att de nu visste vad de kunde förvänta sig. Ett preoperativt samtal och 
undervisning reducerade ångesten för patienterna. Scotts (2004) studie påpekar också att 
preoperativt samtal reducerar graden av ångest men även att relationen mellan 
anestesisjuksköterskan och patienten förbättrades. Scott (2004) säger också att chansen 
till en personcentrerad vård ökar vid en preoperativt möte med anestesisjuksköterskan. 
Spalding (2003) förklarar att patienterna uppskattade att de kunde ställa frågor till 
personalen vilket gav de ett lugn, men även att relationen mellan patient och personal 
blev bättre. Patienterna kände att de kunde lita mer på personalen när de hade byggt upp 
en relation vilket gjorde att patienterna kunde koppla av mer. Hovind (2013, s. 322) 
beskriver att patienter som är väl informerade före anestesi och kirurgi, klarar sig ofta 
bättre under den postoperativa fasen. Patienter som var kunskapsmässigt väl förberedda 
hade mindre behov av analgetika och mindre smärtor postoperativt.  

VÅRDMILJÖN 
Operationssalen är en högteknologisk vårdmiljö som påverkar både personal och 
patienter (Lindwall & von Post, 2008 s. 25). Operationssalens vårdmiljö definieras 
utifrån vårdmiljön vilket är en psykisk, fysisk och social miljö för vårdare och patient. 
Vårdmiljön på operationssalen utgörs av en verksamhet präglad av effektivitetskrav, 
specialisering och kontinuerlig användning och utveckling- av högteknologiska 
hjälpmedel (Kompetensbeskrivning för operationssjuksköterskor, 2011). Termen 
vårdmiljö innehåller både vård och miljö. Lindwall och von Post (2005) menar att 
genom sitt vårdande ska sjuksköterskan skapa en miljö som är läkande och stimulerande 
samt underlättar för privathet och en känsla av kontroll. Vårdmiljön måste vara sådan 
att patienten känner sig omhändertagen, trygg och väl bemött (Lindwall & von Post, 
2005). Nightingale framhöll 1858 att miljön påverkar människors hälsa och att den är i 
ständig förändring, samt att begreppet miljö innefattar både fysiska-, psykiska och 
sociala dimensioner (Wijk, 2014, s. 21).  Nightingale betonade att intryck i den fysiska 
miljön som ljus, ljud, lukt, ventilation och värme påverkar patienten. Hon poängterade 
att sjuksköterskan skulle sörja för en god omgivning eftersom det hade en positiv 
inverkan på kropp och själ samt att vårdpersonalens uppgifter var att undvika onödiga 
ljud (Wijk, 2014, s. 188). Vården och vårdmiljön har utvecklats mycket sedan 
Nightingales dagar. Utveckling av både övervakningsutrustning samt teknik för 
diagnostisering och behandling ökade hastigt på 1990-talet. Vårdmiljöer idag är mer 
eller mindre teknikintensiva. De mest teknikintensiva vårdmiljöer är så kallade 
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hybridsalar där både diagnostik, behandling och vårdande sker, radiologiska 
avdelningar, intensivvårdsavdelningar, samt anestesi- och operationssalar (Wijk, 2014, 
s. 28). Ljudnivån är ofta hög i teknikintensiva miljöer. Ljud från medicinteknisk 
utrustning som återkommande larm samt personal bidrar till detta (Wijk, 2014, s. 91). 
På en operationssal finns även ljud från operationsinstrument som påverkar vårdmiljön. 
Musik används ibland för att skapa lugn och harmoni för patienten (Wijk, 2014, s. 190).  

ANESTESISJUKSKÖTERSKANS FUNKTION 
Enligt kompetensbeskrivningen ska anestesisjuksköterskan kunna skapa tillit, 
förtroende och trygghet, samt informera fortlöpande vad som händer under operation. 
Vid kirurgiska ingrepp på vakna patienter med regional anestesi blir kommunikationen 
central. En vaken patient ser och hör vad som händer inne på operationssalen vilket gör 
att anestesisjuksköterskan måste vara lyhörd för patientens individuella behov, samt 
måste ha förståelse för patienten som befinner sig i en ny främmande miljö 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
Enligt kompetensbeskrivningen ska anestesisjuksköterskan bland annat kunna 
säkerställa, genomföra, planera, bedöma, övervaka, dokumentera och hantera 
omvårdnaden för patienten.  (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Att kunna arbeta som ett team runt patienten på 
operationssalen är viktigt. En anestesisjuksköterska ska inom sitt yrkesområde ha 
förmåga att planera, leda och samordna arbetet i teamet kring patienten samt samarbeta 
med företrädare för andra yrken i vården. Anestesisjuksköterskan ska ha förmågan att 
vara tydlig i kommunikationen med teamets medlemmar (Riksföreningen för anestesi 
och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Hälso- och sjukvårdslagen 
ställer krav på att vården ska vara säker och individanpassad (SFS 1982:763).  Johnson 
och Kimsey (2012) skriver att operationsteamet behöver skapa en kultur där patientens 
säkerhet kommer först och medlemmarna behöver förstå vikten av kommunikation.  
Patientsäkerhet är ett gemensamt ansvar för alla deltagare i teamet (Paterson-Brown, 
2009). Anestesi- och operationssjuksköterskan har ett gemensamt ansvar för att 
patienten ligger bekvämt och säkert på operationsbordet (Lindwall & von Post, 2008, s. 
24). För att öka patientsäkerheten används WHO´s checklista som briefing på 
operationssalen innan operationen startar, vilket ger utrymme att känna att man arbetar 
som ett team med patienten i centrum (WHO guidelines for safe surgery, 2009). WHO 
publicerade 2008 riktlinjer för säkrare operationsvård som senare sammanställdes till 
WHO Surgery Safety Checklist, vilken utvecklar en bättre kommunikation och 
teamarbete mellan de olika disciplinerna. 

TIDIGARE FORSKNING 
Karlsson, Ekebergh, Mauléon och Almerud Österberg (2012) presenterar i sin artikel 
hur patienter upplevde sig som bättre omhändertagna under operationer där patienterna 
var vakna, då patienterna ständigt var medvetna om att det är personal som övervakar 
och vårdar. Ying, Levy, Shan, Hung och Wah (2001) säger att patienterna kände en 
form av trygghet när de var vakna under ingreppet. Forskarna påtalar också att 
patienterna beskrev att det var positivt att vara vaken under operationen då patienterna 
kan vara mer delaktiga i vården och hjälpa till med det de kunde. Både Karlsson et al. 
(2012) och Ying et al. (2001) skriver att patienterna i operationssalen inte ville vara till 
för mycket besvär och fråga vad som hände för att störa personalen, utan de ville att 
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personalen skulle fokusera och göra sitt jobb. Mycket personal inne på salen samtidigt 
kunde för vissa patienter ge en upplevelse av ångest, medan för vissa patienter kunde 
det ge en upplevelse av trygghet (Ying et al. 2001; Haugen, Eide, Olsen, Haukeland, 
Remme & Wahl 2009). Det framkom även att patienterna värdesatte en bra 
kommunikation till personalen, då denna gav en upplevelse av trygghet. Att kunna ställa 
frågor till personalen under pågående operation och att direkt kunna får svar beskrevs 
som en upplevelse av lugn (Haugen et al. 2009). Patienterna i studien beskrev att 
positiva aspekterna med lokal och regional anestesi är bland annat att kommunikation 
till personalen kunde ske när som under ingreppet, och det var genom denna 
kommunikation som patienterna kunde fånga personalens intresse och uttrycka det de 
ville. En god kommunikation under hela händelseförloppet var guld värt påtalade 
patienterna. En del av patienterna beskrev hur de rörde sig mellan att vara synlig och 
osynlig hos personalen. Om kommunikationen till personalen var undermålig eller 
knappt existerade upplevde patienter sig övergivna, ensamma och utsatta. Detta kunde 
leda till att patienterna föreställde sig att personalen såg patienten som ett objekt snarare 
än en levande människa (Karlsson et al. 2012). Karlsson et al. (2012) nämner att 
patienterna under operationen fick en upplevelse av att de kände sig helt utelämnade till 
personalen och att de kände sig handlingslösa. I studien beskrivs även att vissa patienter 
kände kontroll, då de kunde höra allt som sades och skedde. Dessa patienter avböjde att 
lyssna på musik av denna förklaring, då de antog att personalen kunde göra vad de ville. 
Vårdmiljön på operationssalen ingav också en upplevelse av rädsla då ljuden från 
instrumenten lät obehagligt. De patienter som upplevde detta hade en önskan om att 
stänga ute ljud, då de definitivt inte ville vara insatta i vad som skedde, utan ville bli 
helt utelämnade till vårdpersonalen (Karlsson et al. 2012; Ying et al. 2001). 
Instrumenten i vårdmiljön gav uttryck av ångest. Det kunde vara  lampor, teknisk 
apparatur som visuellt gav ångest. För vissa patienter ökade inte deras ångest när de såg 
teknisk apparatur och vissa patienter lade inte märke till den (Haugen et al. 2009). 
Ljuden från teknisk apparatur kunde också upplevas som faktor som ökade patienternas 
ångest (Haugen et al. 2009; Ying et al. 2001).  
 
Haugen et al. (2009) beskriver hur ångesten som patienterna upplevde varierar under 
den perioperativa vårdprocessen. Studien presenterar att ångest upplevdes av många 
redan när patienterna ankom till operationssalen.  När patienterna hade varit ett tag inne 
på operationssalen var det fler som upplevde ångest. Vid anestesistart minskade sedan 
antalet patienter som upplevde ångest, vilket kan förklaras av att lugnande läkemedel 
ibland kan ges. Artikeln visar också att när operationen skulle starta, var antalet 
patienter med  ångest cirka en tredjedel gentemot patienter med upplevd ångest vid 
ankomst till operationssalen. Denna siffra minskade sedan något under själva 
operationens gång. 

PROBLEMFORMULERING 
En av anestesisjuksköterskans ansvarsområde är att skapa tillit, förtroende och trygghet 
för patienten. Till följd av att trygghet skapas, kan patientens upplevelse av lidande 
minskas vilket kan uttryckas i egenskap av ångest och oro. En trygg och lugn miljö för 
patienten att vårdas i, är således en betydelsefull del för operationsteamet att uppfylla, 
där anestesisjuksköterska har en central roll. Anestesisjuksköterskan leder den delen av 
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omvårdnaden under operationen och ska optimera förutsättningarna för att detta skall 
åstadkommas. På operationsavdelningar idag är ett högt patientflöde vanligt 
förekommande. Det leder till ökade krav på operationsteamet att patienterna inte blir en 
i mängden, eller att vården bedrivs enligt en löpande band princip. Varje enskild patient 
bör bemötas utifrån dennes livsvärld och erfarenheter. När regional anestesi används 
kan patienten vara helt vaken, eller få sederande läkemedel vilket gör att patienten 
halvsover. I denna situation är det särskilt viktigt att operationsteamet agerar 
professionellt och ger patienten en trygg och lugn miljö att vårdas i. Att arbeta lugnt och 
strukturerat leder till att patienten upplever att personalen har kontroll över situationen 
och det ger ett professionellt intryck. Om patienten tvivlar på omvårdnadspersonalen 
kan det ge upphov till ett lidande i form av ångest och oro vilket skulle kunna öka 
behovet av läkemedel och ge en längre postoperativ vård. Längre postoperativ vård ger 
även en inverkan på samhällsnivå i form av ökade kostnader och upptagna vårdplatser. 
Eftersom fler och fler kirurgiska ingrepp genomförs med regional anestesi blir 
patienters upplevelser av att vara vaken under operation ännu mer angeläget. Personalen 
som är delaktig vid operationer kan då få en bättre och ökad förståelse hur det är att vara 
patient. Då kan personalen förhålla sig till den ökade kunskapen på ett professionellt 
sätt för att sedan tillämpa i verksamheten. Att undersöka patienters upplevelser av 
operationssalens vårdmiljö i samband med regional anestesi är därför viktigt.  

SYFTE 

Syftet var att undersöka patienters upplevelse av operationssalens vårdmiljö i samband 
med regional anestesi. 

METOD 

DESIGN 
Studien har genomförts med kvalitativ ansats. För att beskriva en subjektiv upplevelse 
som patienters upplevelse av operationssalens vårdmiljön, passar kvalitativ ansats bra. 
Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 17) lämpar sig kvalitativa intervjuer för att skapa 
förståelse kring patientens upplevelser och erfarenheter, genom att ta del av deras 
livsvärld. Semistrukturerade intervjuer med fasta frågor och följdfrågor användes, där 
deltagaren har stor möjlighet att utveckla svaren (Patel & Davidsson, 2011 s. 81-82). 

DATAINSAMLING 
Informationsbrev med fråga om godkännande av intervjustudie skickades till 
verksamhetschefen för operation samt verksamhetschefen för ortopedavdelningen. 
Brevet innehöll syftet med studien samt vilken metod och vilka inklusionskriterier 
respektive exklusionskriterier (bilaga 1). Efter godkännande från verksamhetschefen 
etablerades kontakt med operationskoordinatorn på sjukhuset som bistod med att 
identifiera lämpliga patienter som kunde delta i studien. Därefter skickades brev, 
innehållande forskningspersonsinformation (FPI), till de patienter som uppfyllde 
inklusionskriterierna (bilaga 2). Dagen efter att operationen hade ägt rum kontaktades 
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patienterna på vårdavdelningen för att se om de ville medverka i studien. De patienter 
som ville delta i studien skrev under ett samtyckesformulär innan intervjuerna 
initierades (Bilaga 3). Patienter som genomgått elektiv ortopedisk kirurgi valdes då 
detta är operationer som ofta genomförs med regional anestesi. Ortopedisk kirurgi är 
operationer som ofta är högljudda och kräver mycket kirurgiska instrument.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
I forskningspersonsinformationen (FPI) framgick deltagarnas uppgift i studien, vad för 
villkor som gäller samt att medverkandet är frivilligt, vilket Vetenskapsrådet (2017) 
också rekommenderar. Patienterna fick denna information hemskickat vilket gjorde att 
de i lugn och ro kunde läsa igenom denna och fatta ett beslut. FPI omfattade också 
bakgrunden till studien och tillvägagångssätt. Etiska aspekter såsom att insamlad data 
behandlas konfidentiellt, att deltagarna när som helst under studiens gång kunde välja 
att avbryta studien utan att uppge anledning framgick också i FPI. Insamlad data som 
framkom under intervjuerna bevarades i förtroende och var inte tillgängligt för 
obehöriga. Samtyckesformulär fylldes i av samtliga deltagare för att veta att de förstått 
betydelsen med att medverka i studien, vilket Etikprövningsnämnderna (2018) 
rekommenderar. Eftersom studien utförs inom ramen på avancerad nivå inom 
högskoleutbildning behövs ingen forskningsetisk prövning göras (CODEX,  2018). 

URVAL 
Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagaren genomgått ett ortopedisk 
ingrepp med regional anestesi, samt att patienten varit vaken eller fått sedering. 
Exklusionskriterier var patienter som erhållit generell anestesi,  patienter med kognitiv 
svikt samt akuta operationer. Både inneliggande patienter och patienter från  en 
dagkirurgisk avdelning inkluderades, då båda patientgrupperna svarade an på syftet. 
Samtliga intervjuer genomfördes på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. 
Intervjuerna genomfördes på vårdavdelningen i ett enskilt rum där risken att bli störd 
var minimal. Sju patienter intervjuades vilka alla hade gjort ortopediska ingrepp i knä 
eller höft. Deltagarna var mellan 57 år och 90 år,  tre kvinnor och fyra män. Intervjuerna 
var mellan sju min och 24 min långa. Tre deltagare föll bort då de fick generell anestesi. 

DATAANALYS 
Efter att vi intervjuat deltagarna transkriberades tal till text. Det är viktigt att även 
notera och analysera den dolda informationen som inte uttrycks i talet, vilket gjordes. 
Tystnad, suckar, skratt och hållning är latent innehåll som inkluderades vid 
transkriberingen (Elo & Kyngäs 2007). Transkriberingen är grundläggande för resten av 
arbetet. För att inget ska kunna feltolkas under analysen är det viktigt att författarna är 
noggranna med transkriberingen och skriver ner precis allt som sagts (Polit & Beck 
2012 s. 557). Efter transkriberingen gjordes en induktiv innehållsanalys enligt Elo och 
Kyngäs (2007). En induktiv ansats är en objektiv analys av texter. När tidigare kunskap 
om fenomenet saknas eller kunskapen är splittrad är induktiv ansats att föredra (Elo & 
Kyngäs 2007). De transkriberade texterna lästes flera gånger för att förstå innehållet av 
texterna bättre. Det gjordes försök för att hitta likheter i de olika intervjuerna och att se 
på helheten för att få en djupare förståelse för materialet. För att förklara alla aspekter 
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av innehållet skrev författarna meningsenheter och noteringar i marginalen samtidigt 
som texterna studerades. Analysen gjordes i flera steg där meningsenheter togs fram 
från intervjuerna. Kondensering av meningsenheterna gjordes och därefter samlades 
dessa på ett större ark, för att sedan grupperas och skapa underkategorier och kategorier. 
Meningsenheterna innehöll oftast citat direkt ur intervjuerna som sedan kondenserades 
och därefter fick en kodning. Ur kodningen kunde därefter underkategorier och 
kategorierna bildas (Tabell 1). Ibland kan författarna stanna vid de framtagna 
kategorierna eller så fullföljs processen med att arbeta fram teman (Elo & Kyngäs 
2007). Totalt bildades fyra kategorier med åtta underkategorier (Tabell 2). 
 
Tabell 1. De olika stegen i analysen av data. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

..det man inte 
kan påverka, det 
får en ju lära sig 
att acceptera och 
inte oroa sig 
för.. 

Det man inte 
kan påverka, får 
man acceptera. 

Acceptans Upplevelse av 
vårdmiljön som 
accepterande 

Att finna sig i 
vårdmiljön 

 

RESULTAT 

Efter analys av intervjuerna bildades fyra kategorier med åtta underkategorier enligt 
följande tabell: 
 
Tabell 2. Kategorier samt underkategorier. 

Kategori Vårdrelatione
ns påverkan 
på upplevelse 
av trygghet 

Att veta vad 
som kommer 
hända och 
känna sig 
delaktig 

Att finna sig i 
vårdmiljön 

Att distansera 
sig från sin 
egen kropp och 
att vara 
beroende av 
andra 

Underkategorier Betydelse av 
ett gott 
bemötande 
 
Närhet till 
anestesisjuks
köterskan 
stödjer 
kommunikati
onen 

Förväntningarn
as inverkan på 
upplevelsen av 
trygghet 
 
Informationens 
centrala roll 

Upplevelse av 
vårdmiljön 
som 
accepterande 
 
Stämningens 
påverkan 

Anestesins 
inverkan på 
upplevelser 
 
Att vara 
utelämnad 
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VÅRDRELATIONENS PÅVERKAN PÅ UPPLEVELSE AV 
TRYGGHET  
 
Något som patienterna uttryckte som betydelsefullt var ett gott bemötande från 
personalen. Ett gott bemötande kunde lägga grunden för hur operationssalens vårdmiljö 
upplevdes av patienterna där kommunikationen till personalen var betydelsefull. 

BETYDELSE AV ETT GOTT BEMÖTANDE 
Patienterna beskrev hur de inne på operationssalen möttes av ett trevligt bemötande från 
personalen.  Samtlig personal, det vill säga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare 
presenterade sig. De var glada och trevliga, och det skapade förtroende och trygghet för 
patienterna. I materialet framkom att ett bra bemötande från start skapar en positiv 
känsla som följer med under hela operationen. Något som också är betydelsefullt är att 
bemötandet är bra innan patienten kommer till operationsavdelningen. Ett dåligt 
bemötande när patienten kommer till vårdavdelningen kan skapa oro som följer med 
hela vägen ner till operation. Det framkom att patienter vill veta vilka som är inne på 
operationssalen. Om någon kom in under pågående operation och inte presenterade sig, 
skapades undrande tankar hos patienten, vem personen var samt vad personen gjorde 
inne på salen. 
 

NÄRHET TILL ANESTESISJUKSKÖTERSKAN STÖDJER 
KOMMUNIKATIONEN 
Patienter beskrev hur anestesisjuksköterskan var närvarande hela tiden under 
operationen. Det var enkelt att prata med anestesisjuksköterskan och patienterna fick 
svar på sina frågor. Patienter förklarade att närhet till anestesisjuksköterskan skapade 
lugn och trygghet. Det framkom att vårdrelationen var positiv samt att 
anestesisjuksköterskan visade tydligt att hon brydde sig. Vissa patienter ville inte störa 
personalen utan tyckte det var viktigt att personalen fick koncentrera sig på att göra sitt 
jobb. I de fall där patienten fått sederande läkemedel berättar patienter att 
anestesisjuksköterskan pratade mindre under operationen. Mindre kommunikation 
upplevdes inte som negativt då sederande medicin gjorde att patienter hade mindre ork 
att prata. Det framkom även att patienterna tyckte att det var en fördel i att vara vaken 
under operation, då vårdpersonalen och patient kunde samarbeta bättre. Att kunna 
kommunicera med varandra är positivt och ger möjligheten för patienten att kunna 
berätta om något inte känns bra. Att kunna kommunicera med anestesisjuksköterskan 
upplevdes som lugnande samt distraherade tankarna från operationen. Patienter 
upplevde att det var påfrestande att vara vaken om operationen tog lång tid. Att kunna 
småprata gjorde att det kändes som att tiden gick fortare och patienterna kunde lättare 
slappna av. Patienter beskrev vårdpersonal och läkare som professionella. Att kunna 
anpassa sig och vara på patientens nivå upplevdes positivt.  
 

“Behandlar de dig som en jämlik så känns det ju alltid bättre! En jämlik kan du 
säga vad som helst till.” 
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Patienter beskrev hur personalen skojade och skrattade ihop med patienten. Det 
framkom till och med att operationen förklarades som en positiv upplevelse som alla 
borde få vara med om.  

ATT VETA VAD SOM KOMMER HÄNDA OCH KÄNNA SIG 
DELAKTIG 
 
Det som påverkade hur upplevelsen på operationssalen uppfattades grundade sig i vilka 
förväntningar som patienten hade skaffat sig. Informationen från personalen gav 
patienterna en upplevelse av trygghet och delaktighet i vården. 

FÖRVÄNTNINGARNAS INVERKAN PÅ UPPLEVELSEN AV TRYGGHET 
Det framkom att patienter hade varit med om liknande operationer tidigare och att det 
gjorde upplevelsen lugnare och tryggare den här gången. Att veta ungefär vad som 
kommer hända minskade upplevelsen av oro. Det fanns patienter som hade arbetat i 
lokalerna tidigare vilket gjorde att de visste hur operationssalen såg ut och vad som 
skulle hända. De visste även hur operationen skulle gå till, vilket gjorde att de kände sig 
lugna och trygga. Patienter som inte hade varit med om någon vaken operation tidigare 
beskrev en oro innan operation hade startat. Patienter berättade att det var jobbigt att 
inte veta vad som skulle hända och det fanns även en oro för att få ryggbedövning. 
 

INFORMATIONENS CENTRALA ROLL 
Det framgick att patienterna tyckte att det var lugnande när vårdpersonalen berättade 
fortlöpande om vad som skulle ske. 
 

“De sa vad som skulle göras, hur det var alltså, berättade hela tiden så jag 
visste vad som skulle hända, och det tyckte jag var bra” 

 
Det framgick att personalen var lugna, tydliga och använde ett begripligt språk vilket 
gjorde att patienterna hade lättare att förstå och följa med vad som hände. Att prata 
tydligt och att använda begripliga ord upplevdes minska oro. Patienter berättade att 
fördelen med att vara vaken var att kunna vara delaktig i processen och höra och se vad 
som hände. Att vara vaken gav en känsla av att ha kontroll. Det framkom i intervjuerna 
att det fanns en oro under förberedelserna innan operationen kom igång. Patienter 
förklarade att om förberedelserna tog lång tid skapade väntan en oro.  Funderingar på 
om bedövningen fungerade och om patienten skulle känna smärta när operationen 
startade uppkom. Att ligga still länge upplevdes vara ansträngande. Fortlöpande 
information från personalen att operationen gick framåt var positivt och lindrade 
upplevelsen. Att få information om hur lång tid det var kvar av operationen var viktigt.  
Det framkom att för detaljerad information om vad som skedde under operationen 
kunde vara negativt för patienten och kunde skapa oro. Bristfällig information om hur 
operationen fortlöpte kunde leda till funderingar. Funderingar och oro att inte resultatet 
av operation skulle bli bra eller att operationen skulle dra ut på tiden.  



 
 10 
 

ATT FINNA SIG I VÅRDMILJÖN 
 
Acceptans av vårdmiljön framkom i intervjuerna. Trots intryck som inte var tilltalande 
kunde patienterna finna sig i det. En god stämning på operationssalen var betydelsefullt 
för patienterna och kunde ge en upplevelse av lugn och trygghet. 

UPPLEVELSE AV VÅRDMILJÖN SOM ACCEPTERANDE 
Patienter förklarade att vårdmiljön är högljudd där operationsinstrumenten är i centrum. 
Patienter beskrev hur de hörde hur ortopeden bankade, sågade och slog, men att det inte 
upplevdes som något obehagligt. Det uttrycktes i form av acceptans från patienterna. De 
ljud som kom från operationsinstrumenten kunde kopplas bort med hjälp av musik eller 
öronproppar. Att det spelades musik som personalen hade anpassat till patienten 
beskrevs som en bidragande faktor till bättre stämning i vårdmiljön.  Att inte observera 
ljuden alls från operationsinstrumenten förekom. Patienterna förklarade att så länge de 
slapp se vad som gjordes på andra sidan operationsskynket var de nöjda med situationen 
och kunde bortse från ljuden från operationsinstrumenten. Det framkom i intervjuerna 
att olika pip från övervakningsutrustningen noterades av patienterna. Patienterna var väl 
medvetna om att övervakningsutrustningen var ett måste och det upplevdes inte som 
något stressande eller ångestframkallande.  
 
Operationssalens vårdmiljö kunde ibland beskrivas som kall och stel. Det som framkom 
i intervjuerna visade dock att patienter inte reflekterade över temperaturen inne på salen. 
Det förekom dock patienter som beskrev att de var frusna och på grund av detta låg och 
spände sig. Dofter inne på operationssalen var inget som patienterna hade lagt märke 
till. Operationssalens utseende kunde patienterna beskriva som att det var mycket saker 
men att de förstod att allt behövde vara där och hade sin funktion. Patienterna 
observerade operationssalens utseende men reflekterade inte över den. Det förekom 
beskrivningar om operationssalen som fantastiskt trevlig på grund av att salen var liten, 
vilket gjorde att den upplevdes som mänskligare. Acceptans av operationssalens 
utseende förklarades som att “man får finna sig i det som finns” men förklarades också:  
 

“Har du ett mål, då får du också finna dig i dom saker för att du ska nå det 
målet..” 

STÄMNINGENS PÅVERKAN 
Patienter beskrev operationssalens vårdmiljö som en avslappnad miljö vilket 
personalens positiva inställning och samspelet personalen emellan var två framträdande 
orsaker. En trevlig jargon mellan personalen gav ett positivt intryck hos patienterna. Att 
personalen skrattade, pratade och arbetade samtidigt, bidrog till att patienten upplevde 
de som professionella och visste vad de gjorde. Det framkom förklaringar att 
möjligheten till att skämta med personalen var en stor anledning till att vårdmiljön 
upplevdes som positiv.  Att patienterna kunde höra hur personalen pratade med 
varandra om vad som skulle göras beskrevs som värdefullt. Stämningen inne på 
operationssalen uttrycktes som familjär. Beskrivningar fanns hur personalen efter 
operationen kom fram och tackade, vilket antogs även vara värdefullt för läkningen. Det 
framkom också hur personalens konversation kunde höras men att det inte gick att höra 
ordagrant vad de pratade om. En lugn stämning inne på operationssalen gjorde att 
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patienterna blev lugna. Den lugna stämningen smittade av sig och patienten kunde 
slappna av bättre. Patienterna förklarade hur de lade märke till att det var mycket 
personal inne på operationssalen. Detta beskrevs som något som varken ökade eller 
minskade oron hos patienterna.  

ATT DISTANSERA SIG FRÅN SIN EGEN KROPP OCH ATT 
VARA BEROENDE AV ANDRA 
Upplevelsen av sin kropp som distanserad framkom under intervjuerna. I samband med 
att inte kunna röra sig uppkom en känsla av att vara beroende av andra. Det beskrevs då 
som särskilt viktigt att patienterna kunde lita på personalen för att inte bli oroliga. 
 

ANESTESINS INVERKAN PÅ UPPLEVELSER 
Patienterna uttryckte hur de såg på sin kropp som främmande. Det förklarades som att 
den opererade extremiteten “inte var min”. Något som patienterna påtalade som 
obehagligt var att se det bedövade benet. Detta förklarades exempelvis genom att 
hjärnan trodde att benet låg rakt men i själva verket hölls benet upp av personalen eller 
låg böjda på operationsbordet. Effekten av bedövningen gav upplevelse av ångest och 
oro hos patienter. Det beskrevs som obehagligt och detta gjorde att patienterna ville att 
operationen snart skulle vara över. Det förekom oro för effekten av bedövningen och att 
funktionerna i extremiteterna inte skulle återkomma. Uttryck som underligt och speciell 
känsla hängde ihop med hur situationen upplevdes för patienterna. Att inte kunna röra 
på tårna trots full koncentration behövde dock inte inge en upplevelse av oro. 

ATT VARA UTELÄMNAD 
Patienterna beskrev situationen under operationen som utlämnande och lade över allt 
ansvar och förtroende på personalen. “Det är helt enkelt bara att lita på vad de gör och 
acceptera läget”, uttrycktes av patienterna. Ibland kunde det vara svårt att koppla av på 
grund av just detta. Patienter upplevde inte att det var jobbigt eller stressande att vara 
beroende av andra, utan de hade ett stort förtroende till personalen. Patienter beskrev att 
den del av kroppen som var bedövad kunde kopplas bort helt från tankarna då 
patienterna inte tänkte på vad som gjordes med kroppsdelen. Det fanns beskrivningar 
om att ligga fastbunden som patient och att inte kunna röra på sig skapade känslor av 
panik och frustration.   
 

“Om du tänker att du blir fastbunden och så kliar det någonstans, och du kan 
inte klia dej för du inte kan röra dej, då kan man känna lite panik, eller i alla 
fall frustration” 

DISKUSSION 

VÅRDRELATIONENS PÅVERKAN PÅ UPPLEVELSE AV 
TRYGGHET 
Det som framkom tydligt i intervjuerna var att patienterna värdesatte ett gott bemötande 
och en bra kommunikation till vårdpersonalen. Detta lade grunden för hur hela 
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operationsförloppet skulle upplevas. Vårt resultat visade att anestesisjuksköterskan har 
en viktig roll för att patientens välmående under operation. Närhet till 
anestesisjuksköterskan beskrevs som värdefullt där vårdrelation och information 
innefattas. Detta har Bergman, Stenudd och Engström (2012) studie också visat. Att ha 
anestesipersonalen nära, då kunde patienten få bra kontakt och det var enkelt att samtala 
under ingreppet, vilket var positivt. Vårdrelationen var något som skapade trygghet för 
patienten och personalens förmåga att visa omtanke skapade en känsla av lugn 
(Bergman, Stenudd & Engström, 2012). Enligt Bull & Fitzgerald (2006) har  
anestesisjuksköterskans närvaro en lugnande effekt på patienten. Sjuksköterskan måste 
snabbt skapa en bra relation till patienten för att kunna förstå vilka speciella behov 
patienten har och hur de ska få patienten att känna sig lugn och trygg.  

ATT VETA VAD SOM KOMMER HÄNDA OCH KÄNNA SIG 
DELAKTIG 
Patienterna i studien hade vårderfarenheter inom sjukvården sedan tidigare och det 
förekom patienter som hade varit på operation tidigare. Denna förförståelse påverkade 
självklart resultatet. Det framkom även i resultatet att om patienterna visste vad som 
skulle hända blev de tryggare. Hade patienterna opererats tidigare hade de mer kunskap 
om vad som skulle ske vilket då gjorde patienterna lugnare. Bergman, Stenudd och 
Engströms (2012) studie påvisar också att patienterna kände sig säkrare och lugnare när 
de har tidigare erfarenheter av att opereras vakna. Val av anestesimetod bestäms oftast i 
samband med patienten. Vissa patienter erbjuds regional blockad men av olika 
anledningar vill bli sövda istället. Det blir därför svårt att identifiera dessa patienter, 
som skulle kunna föreställa sig att det är otäckt att vara vaken under operation. Hade en 
större variation av deltagare innefattats i studien, exempelvis yngre patienter med ingen 
vårderfarenhet hade troligen resultatet varierat mer.  
 
Hur patienterna hade upplevt situationen preoperativt verkade ha en effekt intraoperativt 
men även postoperativt.  Jakobsen & Fagermoen (2005) presenterar hur preoperativ 
ångest uppstår. Det är framförallt genom lång väntetid, bristande information och att 
inte ha möjlighet att ställa frågor till personalen. Om patienterna redan är ångestfyllda 
och oroliga när de anländer till operationssalen påverkar det hur patienten upplever 
vårdmiljön intraoperativt. Det framkom även i resultatet att patienterna tyckte det var 
viktigt. Fortlöpande information var något som patienterna uppskattade men för mycket 
information kunde påverka patienterna negativt. Att få information fortlöpande gjorde 
att tiden upplevdes gå fortare och patienterna visste att operationen gick framåt. 
Bergman, Stenudd och Engström (2012) framhåller också att det är viktigt med 
information. Det framgick att en del patienter var väldigt intresserade av vad som 
försiggick på andra sidan operationsskynket. De låg därför och lyssnade och försökte 
förstå vad som hände. En patient förklarade att hon skulle velat ha en spegel så att det 
gick att se vad som hände bakom skynket. Detta framgick inte i resultatet utan 
patienterna var glada att de slapp se det som opererades.  

ATT FINNA SIG I VÅRDMILJÖN 
Flera patienter fick sedering i olika grad under operationen vilket kan bidra till att 
upplevelserna blev påverkade. Det framgick i vissa intervjuer att patienterna inte hade 
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varit vakna under hela tiden. Studiens resultat kan ha påverkats av detta då det var svårt 
att få patienterna beskriva deras upplevelser under intervjuerna. Vissa intervjuer blev 
därför utmanande för författarna. Stämningen inne på salen var betydelsefull för att 
skapa lugn för patienterna, och en stressande miljö skulle kunna ge patienterna ångest. 
Bergman, Stenudd och Engström (2012) resultat beskriver hur patienter kunde uppleva 
ett lugn när personalen diskuterade om vardagliga saker än att de diskuterade om själva 
ingreppet. Då kunde patienternas tankar fokusera på något annat än själva ingreppet. 
Operationssalens vårdmiljö påverkade patienterna mindre än förväntat. Att höra 
operationsinstrumenten upplevdes inte som obehagligt utan var något som patienterna 
accepterade för att operationen skulle kunna genomföras. Övervakningsutrustning och 
andra ljud och synintryck i operationssalen var inget som patienterna lade någon större 
vikt vid. I Bergman, Stenudd och Engströms (2012) studie upplevde patienterna 
operationssalens vårdmiljö som varm, lugn och steril. Vårdmiljön påverkade inte 
patienternas upplevelse av oro och ångest. Patienterna upplevde att lukten av 
desinfektionsmedel gav intrycket att miljön var steril vilket inte kom fram i vårt resultat. 
Att patienterna fokuserade mer på operationens genomförande än vårdmiljön beror 
antagligen på att de väntat länge på att få en tid till operation. I materialet framkom 
beskrivningar att tiden hemma innan operationen var ansträngande då smärta påverkade 
patienters möjlighet att klara vardagen. Väntan och lidandet innan operation kan ha 
gjort att patienterna var motiverade i en högre grad samt en högre nivå av acceptans och 
att få operationen gjord.  

ATT DISTANSERA SIG FRÅN SIN EGEN KROPP OCH ATT 
VARA BEROENDE AV ANDRA 
Patienterna beskrev upplevelsen av att vara utelämnad under operationen. Då är det 
väsentligt att personalen och framförallt anestesisjuksköterskan har byggt upp ett 
förtroende till patienten, så att patienten kan lita på personalen och kan koppla av. 
Anledningen till att patienterna kände sig utelämnade kopplas samman med effekten av 
spinalbedövningen. Patienterna såg på sin kropp som främmande vilket också Bergman, 
Stenudd och Engström (2012) påvisar. Det som studien också visar är att patienterna 
kände sig hjälplösa då de inte kunde hjälpa till vid förflyttningar, på grund av 
spinalbedövningens effekt. 

HÅLLBAR UTVECKLING 
En negativ upplevelse för patienten under operation kan leda till att patienten behöver 
mer läkemedel under och efter operation vilket kan leda till längre vårdtid. Längre 
postoperativ vård medför ett lidande för patienten men ger även en inverkan på 
samhällsnivå i form av ökade kostnader och upptagna vårdplatser. Lyckas 
anestesisjuksköterskan ge patienten ett bra bemötande samt skapa en bra vårdrelation 
till patienten ökar förutsättningarna för att operationen ska upplevas som lugn och trygg, 
vilket troligtvis kommer hjälpa den postoperativa processen. Att sjuksköterskor strävar 
för en hållbar utveckling inom sjukvården där inte onödiga resurser missbrukas är 
väldigt viktigt för dagens och framtidens sjukvård (Anåker & Elf,  2014).  
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METODDISKUSSION 
Kvalitativa intervjuer visade sig vara en lämplig metod att använda. Patienternas 
subjektiva upplevelser framgick klart och tydligt i intervjuerna. Nackdelen med denna 
typ av metod är att det inte går att dra några generella slutsatser av resultatet eller att 
kvantifiering kan göras. Semistrukturerade intervjuer fungerade bra, då deltagarna hade 
stor möjlighet att berätta om det de tyckte var viktigt, så länge de höll sig inom ramarna 
för studiens syfte. Helt öppna intervjuer hade varit uteslutet då deltagarnas svar hade 
blivit för spretigt och ofta i intervjuerna svävade deltagarna iväg och pratade om annat 
än det som studiens syfte var avsett för.  En öppen form av kvalitativ intervju utan att 
först ha formulerat intervjufrågor leder till att intervjun mer tar formen av ett samtal 
(Patel & Davidson, 2011 s. 82). Under de flesta intervjuerna deltog båda författarna 
vilket kan vara en fördel då vi är nybörjare. Enligt Trost (2010. s. 66-67) kan det dock 
finnas en risk att informanten kan känna sig i underläge. Vi upplevde inte att våra 
informanter tyckte det var negativt att vi var två som intervjuade.  
 
Informanterna var glada och trevliga och gav intrycket att det var kul att få berätta om 
sin upplevelse.  Det tog längre tid än förväntat att komma igång med intervjuerna då 
verksamhetschefen var svår att få tag i. Detta ledde till att intervjuerna fick göras under 
kortare tidsram. När identifieringen av deltagare sedan påbörjades framkom det att 
lämpliga deltagare var mer begränsat än förväntat. Hade studien exempelvis inkluderat 
patienter inom akutsjukvård hade kvantiteten av deltagare troligen ökat. Dock hade det 
krävt en större flexibilitet och mer planering av intervjuarna. Några intervjupersoner föll 
bort då dessa erhöll generell anestesi och inte kunde medverka i studien. Att detta skulle 
ske hade på förhand bedömts som troligt då anestesiform ibland kan ändras. Oavsiktligt 
blev det endast inneliggande patienter som intervjuades, även om dagkirurgisk 
avdelning också var inkluderade. Det kan bero på att dagkirurgiska patienter i större 
utsträckning blir sövda för att minska den postoperativa vården. Intervjuerna som ägde 
rum på en ortopedisk vårdavdelning visade sig vara en bra plats, då det ofta var lugnt på 
avdelningen samt att det var lätt att få tillgång och prata med patienterna. Intervjuerna 
kunde ske i en lugn miljö i ett avskilt rum vilket Trost (2010, s. 25) förespråkar.  Några 
intervjuer blev mindre innehållsrikare än andra och anledningen kan vara författarnas 
bristfälliga erfarenhet. Enligt Kvale & Brinkman (2014, s. 34) krävs det praktisk träning 
för att skapa en bra intervju. Under datainsamlingens gång ökade intervjuernas kvalitet 
och mer data kunde samlas in, till följd av författarnas ökade kunskap och erfarenhet. 
Totalt gjordes sju intervjuer och efter dataanalysen bedömdes det räcka för att få ihop 
ett acceptabelt resultat med tanke på tidsramen.  
 
Vid analysen av insamlad data lästes de transkriberade texterna flera gånger för att inte 
missa någon viktig data som vid första anblick tolkades som ej signifikant data. Detta 
gjorde att både latent och manifest innehåll kom fram bättre och resultatet som helhet 
blev mer begripligt. Att göra enligt denna metod gjorde också att mer insamlad data 
som svarade an på syftet framgick. En viss grad av abstraktion och tolkning behövdes 
för att resultatet skulle bli mer begripligt och meningsfullt. Tolkning ökar chansen att se 
sammanhang och mönster (Höglund & Granskär, 2017 s. 214). Kvalitativ 
innehållsanalys är är en flexibel metod där mycket lämnas öppet till författaren (Elo & 
Kyngäs 2007, s. 113). 
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SLUTSATS 
Det som resultatet i studien har kommit fram till är att personalen har stor inverkan på 
hur patienterna upplever att vara vakna under operation. Det innefattar hur bemötandet 
sker, hur kontakten mellan patienten och anestesisjuksköterskan upplevs men också hur 
kommunikationen mellan operationsteamet fungerar. Kontakten mellan patienten och 
specialistsjuksköterskan är grundläggande för vårdrelationen. Att individanpassa för 
varje patient har stort inflytande på hur operationssalens vårdmiljö upplevs.   
 
Innehållet i studien kan ge en ökad förståelse för hur patienter upplever att vara vakna 
under operation. Studien kan ge en uppfattning om vårdpersonalens betydelsefulla roll 
och hur vårdpersonalen kan agera för att minska stress och oro för patienten, framförallt 
nyutbildade anestesisjuksköterskor som saknar erfarenhet inom området. Studien kan 
förhoppningsvis ligga till grund för framtida forskning inom ämnet.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 
Godkännande av intervjustudie 
 
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom anestesisjukvård på 
Högskolan i Borås. Som en del i vår utbildning gör vi ett examensarbete som innefattar 
en intervjustudie där vi vill undersöka patientens upplevelse av operationsmiljön. Vi 
önskar få möjligheten att intervjua 6-8 patienter postoperativt. 
 
Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelser av operationsmiljön. Många 
operationer utförs med lokal eller regional anestesi där patienten mer eller mindre är 
vaken under hela operationen. Operationsmiljön är därför betydelsefull och bör vara 
lugn och trygg för att minimera patientens upplevelse av oro och ångest. Vi vill därför 
undersöka hur patienten upplever att vara i denna miljö för att få en ökad förståelse. 
 
Vi kommer använda oss av en kvalitativ ansats då vill beskriva patienters upplevelser. 
Datainsamling kommer ske genom semistrukturerade intervjuer som helst sker samma 
dag. Antingen innan patienten skrivs ut från den postoperativa avdelningen eller när 
patienten har kommit till sin vårdavdelning. Intervjuerna görs med fördel på plats i en 
ostörd miljö och beräknas ta cirka 30 minuter. Vi hade tänkt fokusera på både 
dagkirurgiska patienter och inneliggande patienter som är elektiva. Deltagarna kommer 
få ett informationsbrev om studien vilket innefattar information om studien, dess syfte, 
att all data behandlas konfidentiellt samt att uppgifter som kan identifiera deltagarna tas 
bort. Ingen obehörig har tillgång till datainnehållet. Innan intervjuerna startas får 
patienterna skriva under informerat samtycke som innehåller att deltagandet i studien är 
frivilligt, att deltagarna när som helst kan, utan anledning, välja att avbryta medverkan i 
studien. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Inklusionskriterier     Exklusionskriterier 
Patienter som genomgått ortopedisk operation Generell anestesi 
Lokal eller regional anestesi    Akuta patienter 
       Kognitivt sviktande patienter 
 
Eric Petersson      Daniel Staam 
E-mail:       E-mail:  
Telefon:       Telefon:  
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Handledare 
Thomas Eriksson 
Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
Högskolan i Borås 
E-mail: thomas.eriksson@hb.se 
Telefon: 033-4354782 
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BILAGA 2 
Till dig som ska opereras 
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom anestesi på Högskolan i 
Borås. Som en del i vår utbildning gör vi ett examensarbete som innefattar en 
intervjustudie där vi vill undersöka patientens upplevelse av operationssalens miljö. Vi 
är intresserade av dina upplevelser och du är inbjuden till att delta i studien. 
 
Bakgrund till studien 
Många operationer genomförs idag utan att patienter blir helt sövda. Istället kan man bli 
bedövad lokalt eller regionalt och ligger mer eller mindre vaken under operationen. 
Operationsmiljön blir därför central och bör vara en lugn och trygg miljö för patienten. 
Vi vill därför få en bättre förståelse hur du som patienten upplever operationsmiljön. 
 
Tillvägagångssätt 
Om du väljer att deltaga i studien kommer vi kontakta dig innan utskrivningen från 
vårdavdelningen. Intervjun kommer med fördel äga rum dagen efter din operation. 
Intervjun kommer ske i en lugn och ostörd miljö. Vi bedömer att intervjun tar cirka 30 
minuter. Deltagandet i studien är frivilligt. All insamlad data kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att endast vi som intervjuar kommer ta del av det inspelade 
materialet som framkommer under intervjun. Du som patient kommer vara anonym och 
det kommer inte gå att koppla samman dig med innehållet i den färdiga uppsatsen. Som 
deltagare i studien kan du när som helst, utan anledning, välja att avbryta deltagandet i 
studien. Ett skriftligt samtycke kommer behövas skrivas under innan intervjun påbörjas.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eric Petersson      Daniel Staam 
E-mail:       E-mail: 
Telefon:       Telefon:  
 
Handledare 
Thomas Eriksson 
Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
Högskolan i Borås 
E-mail: thomas.eriksson@hb.se 
Telefon: 033-43547
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BILAGA 3 
Informerat samtycke 
 
Jag har mottagit information gällande studien både muntligt och skriftligt. Jag är 
medveten om att deltagandet är frivilligt. Genom underskriften nedan samtycker jag till 
intervjun. 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Informantens underskrift    Ort och datum 
 
 
 
___________________________ 
Namnförtydligande 
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BILAGA 4 
 
Intervjuguide 
 
Berätta först kort syftet med intervjun.  
 
Kan du beskriva dina upplevelser av att vara vaken under operation? 
 
Hur upplevde du miljön inne på operationssalen? 
 
Hur kändes det? 
 
Kan du beskriva det ytterligare? 
 
Vad skapade oro? 
 
Vad kunde lindra oron? 
 
Hur kändes det? 
 
Hur menar du då? 
 
Avsluta med att fråga om patienten har något mer att berätta eller har några frågor? 
 


