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SAMMANFATTNING 
Varje dag opereras tusentals patienter i Sverige. Många av dessa sövs ner för att deras kroppar 

ska klara av den påfrestning som operationen innebär. Anestesisjuksköterskan är med från det 

att patienten anländer till operationssalen tills patienten lämnas på uppvakningsavdelningen. 

Inför anestesin sker ett preoperativt samtal som är ett informationsutbyte mellan 

anestesisjuksköterskan och patienten. Det är ett kort möte där anestesisjuksköterskan måste 

inhämta nödvändig information om patienten och samtidigt göra sitt bästa för att patienten ska 

vara väl förberedd inför anestesin och kunna somna utan frågor och funderingar. Syftet med 

studien är att undersöka patientens upplevelse av mötet med anestesisjuksköterskan i det 

preoperativa samtalet med fokus på information. Metoden som användes var en kvalitativ 

intervjustudie med innehållsanalys. Elva patienter intervjuades och i resultatet framkom tre 

huvudkategorier: Preoperativ information, Anestesisjuksköterskans vårdande hållning och  

Sress och oro. Patienterna var generellt nöjda med mötet med anestesisjuksköterskan som steg 

för steg leder dem mot anestesiinduktionen. Det var betydelsefullt för patienterna att känna att 

de kunde lite på anestesisjuksköteskans professionalitet och kompetens samt hur 

anestesisjuksköterskan använde sig av humor på ett sätt som upplevdes betryggande. 

Patienterna berättade även om den stress och oro de kände inför anestesin och hur denna 

ibland kunde ta överstyr, så att det blev ett hinder att ta till sig informationen som 

anestesisjuksköterskan gav. Även mycket personal inne på operationssalen kunde ibland leda 

till stress. Paradoxalt nog vill vissa patienter ha mer information, medan andra vill ha mindre 

vilket påvisar svårigheterna för anestesisjuksköterskan. 
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INLEDNING 

Inför varje operativt ingrepp är det preoperativa mötet en faktor som kan optimera hela den 

perioperativa processen. Ett lyckad preoperativt möte innebär att patienten är välinformerad 

och upplever ett lugn inför ingreppet. Att patienten känner sig trygg i den aktuella situationen 

är ett av den preoperativa mötets huvudmål. Samtidigt är detta möte det enda tillfälle 

anestesisjuksköterskan har för att inhämta nödvändig information kring patienten och dennes 

hälsotillstånd.  

 

Vi har valt att undersöka hur patienterna upplever det preoperativa mötet för att lyfta fram de 

faktorer som patienterna upplever som gynnsamma och på så sätt få fram ett underlag för 

fortsatt förbättringsarbete. Med vetskap om att en trygg och lugn patient överlag behöver 

mindre medicinering under anestesin/ingreppet och i den postoperativa fasen är det viktigt för 

oss att ta reda på hur detta kan uppnås. Är den befintliga vårdmodellen tillräcklig eller kan 

den utvecklas? 

BAKGRUND 

Patientens behov av förberedelse och information 
Patientens behov av att erhålla relevant och lättförstådd information innan en invasiv 

operation är ständigt ökande. Tyvärr så blir patienterna ofta överväldigade av de 

informationsblanketter som skickas hem till dem och blanketterna är inte alltid lätta att förstå 

(Ghulam, Kessler, Bachmann, Haller & Kessler 2006, s. 307).  

 

Att förmedla information och råd till en patient som ska genomgå en operation kan vara 

komplicerat. I den moderna nordvästra europeiska kulturen har patienten setts som en passiv 

mottagare av vård, medan vårdpersonalen har ansetts vara den drivande kraften i 

vårdrelationen. Patienten är dock aktiv. Det är patienten som väljer var och när det är dags att 

söka vård eller få svar på frågor. Det är också patientens aktiva val att välja att följa de råd 

och recept som tilldelas dem av sjukvården (Sjöling, Norbergh & Asplund 2006, s. 6).  

 

I väntan på operation är det, i många fall, patienten som själv får jaga information och 

kontakten med vården sker på eget initiativ. Det är då upp till patienten att få tag i 

vårdpersonal som kan ge information, råd och svara på frågor. Även om patienten får tag i 

informationen hen var ute efter är det inte säkert att patienten är nöjd med detta. Sättet 

informationen gavs på, om patienten blev sedd som människa och tagen på allvar är, för 

patienten, viktiga faktorer (Sjöling, Norbergh & Asplund 2006, s. 8-9).   

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2014) beskriver patientens rättigheter till information. Patienten 

ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, de metoder som finns för 

undersökning, vård och behandling och de hjälpmedel som finns för personer med 

funktionsnedsättning, sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt 

finansierade hälso- och sjukvården, samt om vårdgarantin. Om informationen inte kan lämnas 

till patienten ska den i stället lämnas till en närstående. Informationen får dock inte lämnas till 

patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta (SFS 2014:822). 
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Internet och information 
Internet har medfört en revolution när det gäller att göra information och kunskap tillgänglig 

för alla med en internetuppkoppling. Några knapptryck bort finns en oöverskådlig mängd av 

information inom alla olika slags ämnesområden. Internets framfart i det moderna samhället 

har erbjudit patienten en lättöverskådlig och oändlig källa till information och kunskap. I 

Sverige kan patienten, eller vem som helst som är intresserad, läsa på olika webbsidor om i 

princip vilken sjukdom som helst. Det är möjligt att få information om olika ingrepp och 

egenvårdstips, kirurgiska väntetider och tankar och åsikter om olika vårdgivare runt om i 

Sverige. Internet kan i dag ses som ett fullgott komplement att tillfredsställa patientens 

informationsbehov. Detta innebär att patienten i dagsläget har ökade möjligheter att inhämta 

information angående sitt hälsotillstånd samt om den planerade ingreppet än den information 

han/hon erhåller från sin vårdgivare. Däremot kan Internet aldrig fullt ut ersätta den 

personliga kontakt som patienten eftersöker eller ge definitiva svar på frågan när operationen 

ska ske (Sjöling, Norbergh & Asplund 2006, s. 11-12).  

 

År 2013 låg Sverige på tredje plats med 94 % av befolkningen som använde sig av Internet. 

Allt fler personer, i olika åldrar och med olika baskunskaper inom data, har lärt sig att 

använda de olika sökmotorer som finns för att söka information på nätet. Över hälften av de 

som använder internet söker, åtminstone ibland, efter hälsoinformation. Det gäller både unga 

och gamla som har tillgång till internet, och framför allt de mellan 26 och 45 år. Det är en 

ökning från 15 % år 2000 till 55 % år 2010, dvs. en ökning på ungefär fem procent för varje 

år som gått (Findahl 2010, s. 30). Genom att använda sig av de större sökmotorerna kan en 

sökning resultera i flera tusen länkar till olika hemsidor. En utmaning för användaren är att 

lyckas sålla seriös och verklig fakta/information från andra mindre seriösa aktörer på nätet. 

Det finns flera undersökningar som visar på bristande kvalitet på en del av den information 

som dyker upp när man googlar efter information. Informationen kan vara föråldrad och 

inadekvat. Källan till informationen saknas ofta och datum för uppdatering är många gånger 

inkonsekvent (Findahl 2010, s. 35).  

 

Sveriges landsting och regioner har utvecklat en nationell samlingsplats för information och 

tjänster inom hälsa och vård som nås via webbadressen www.1177.se eller via telefonnumret 

1177. På deras hemsida erbjuds sjukvårdsrådgivning samt information om frågor som rör 

hälsa och sjukvård (www.1177.se). Här kan exempelvis patienten söka information kring 

olika operativa ingrepp, få reda på hur den perioperativa processen går till, oftast finns även 

ett antal länkar att ta sig vidare till för ytterligare information kring sökta ämne. 

 

Enhanced Recovery After Surgery  
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)- konceptet har som mål att reducera den stress 

som ett kirurgiskt ingrepp kan innebära och att stärka patientens postoperativa återhämtning 

så snabbt som möjligt. ERAS-konceptets utgångspunkt är att en välinformerad patient 

hanterar den postoperativa fasen på ett bättre sätt och får därför en snabbare återhämtning 

med kortare vårdtid som följd. I ERAS-konceptet ingår bland annat epidural smärtlindring 

pre- och postoperativt, minimal invasiv kirurgi, tidigt nutrition och tidig mobilisering. En av 

hörnstenarna i ERAS-konceptet är den information patienten ges. Informationen ges både 

muntligt och skriftligt med målet att patienten ska bli införstådd med vad som kommer att 

hända under vårdtiden och att förstå huvudprinciperna i operationsförloppet. Ett preoperativt 

möte bokas med en sjuksköterska på vårdavdelningen där sjuksköterskan informerar om de 

tre faser som patienten kommer att gå igenom. Den första fasen handlar om tiden innan 

operationen. Den andra fasen handlar om själva operationsdagen, anestesin och själva 
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ingreppet och den tredje fasen innefattar den postoperativa tiden fram till att patienten skrivs 

ut.  Patienten träffar även under detta tillfälle en anestesiolog för planering av den kommande 

anestesin. Patienten erhåller också information angående målet och vikten med tidig 

mobilisering och nutrition. Efter genomgången operation och hemgång får patienten ett 

uppföljande samtal med vårdpersonal antingen personligen eller via telefon (Aasa, Hovbäck 

& Berterö 2013, s. 1605-1606).    

 

Patientens förberedelse inför operation 
Varje dag genomgår tusentals människor operationer av olika allvarlighetsgrad och som en 

del av förberedelsen inför denna tas det bland annat blodprover, EKG och röntgenbilder och 

patientens sjukdomsanamnes gås igenom noggrant. Trots alla dessa minutiösa förberedelser 

visar forskning från nästan 60 år tillbaka i tiden att det är minst lika viktigt att patienten är 

psykiskt förberedd inför sin operation (Garretson 2004, s. 33). En patient, som inför en 

operation, är väl psykiskt förberedd visar ofta en mindre postoperativ oro och kräver också 

mycket mindre analgesiläkemedel än en patient som inte är väl psykiskt förberedd. Faktorer 

som kan påverka detta negativt är bland annat den moderna sjukvårdens höga krav, komplexa 

operationer, tidsbrist hos personalen och kortare vårdtid (Hughes 2002, s. 35). 

 

Inför en operation har oftast patienten en mängd frågor och funderingar kring operationen och 

vad som händer efter uppvaknandet. Det är funderingar som kan förvandlas till en källa av 

rädsla och lidande för patienten. Ungefär 75 % av patienterna beskriver upplevelsen av ångest 

från den stund de får reda på att de skall opereras tills det att de går in i operationssalen. 

Rädslan för själva anestesin dominerar framför rädslan för själva ingreppet (Mavridou, 

Dimitriou, Manataki, Arnaoutoglou & Papadopoulos 2013, s. 104). Patientens rädsla och 

farhågor förblir oftast obesvarade fram tills det preoperativa mötet äger rum. Detta blir oftast 

den enda chansen patienten har för att erhålla riktig information kring anestesin (Mavridou et 

al. 2013, s. 104). Därför är den informationen som patienten erhåller preoperativt av största 

betydelse för att minska oron och rädslan hos patienten. Vårdgivaren skall genom att vara 

lyhörd försöka besvara med professionalism patientens farhågor.  

 

Oro och maktlöshet inför anestesin 

Mauleon, Palo-Bengtsson och Ekman (2007, s. 895) beskriver patientens oro vid ingång till 

operationssalen, hur varje ljud kan leda till en överreaktion från patientens sida. Framförallt 

innebär vistelsen vid operation att patienten är med och inleder ett flertal nya möten med 

människor som snart skall ta över patientens mest vitala funktioner. Så alltså redan från start 

befinner patienten sig i en position som kan upplevas som maktlöshet.  

 

De rådande rutiner som finns på operationsavdelningen tar över en efter en och patienten har 

inte mycket att säga till utan förväntas följa med enligt rutin. Som patient känner man sig 

maktlös när man blir utestängd från att aktivt ta del av sina egna hälsoprocesser och sitt eget 

vårdande, särskilt när man inte förstår vad som händer (Dahlberg & Segesten 2010 s. 215). 

 

Det preoperativa samtalet 
I dagsläget finns det inte någon nationell standard för när det preoperativa samtalet 

genomförs. Det kan vara från någon vecka innan operationen till bara timmar innan, vid akuta 

fall sker det minuter innan ingreppet om det är möjligt. Varje lokal enhet har utformat egna 

rutiner för när denna skall ske och vad som ingår i detta samtal. Gemensamt har dem att den 
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preoperativa samtalet, som ibland kan vara den enda samtalet patienten får innan de opereras, 

är att det är tillfället där patienten och vårdutövarna, antingen anestesiläkare eller 

anestesisjuksköterska, kan utbyta information för att optimera ingreppets resultat. 

Vårdgivaren inhämtar viktig information från patienten för att säkerställa medicinsk anamnes 

samt om det finns andra faktorer som är viktiga att känna till så som t.ex. allergier, tidigare 

sövning - svårintuberad, vaknat med kraftig illamående. Syftet med denna datainsamling är att 

möjliggöra en god bedömning för att reducera risken för perioperativ morbiditet (Halldin 

2008, s. 175).   

 

Det är viktigt att patienten erhåller information angående vad som kommer att ske. Patienten 

är ofta medveten om att kommunikation är en viktig beståndsdel för deras välmående och 

nyttan med en effektiv verbal kommunikation mellan patient och vårdpersonal är 

väldokumenterad. Studier visar att information som ges preoperativt ger klara fördelar för 

patientens postoperativa oro/rädsla och smärtlindring (Hughes 2002, s. 35). Patienter som får 

preoperativ information av en sjuksköterska har kortare vårdtider och löper mindre risk för 

postoperativa infektioner (Garretson 2004, s. 33). En god preoperativ förberedelse kan även 

minska postoperativa komplikationer som exempelvis urinretention, obstipation, 

respiratoriska samt kardiovaskulära komplikationer genom att ångestnivån sänks med korrekt 

information (Zhang 2012, s. 86). Effekterna av ångest och oro hos patienterna kan både vara 

fysikaliska och/eller psykiska. Exempelvis kan en patient med ångest ha en ökad 

hjärtfrekvens, ökad blodtryck och ökad andningsfrekvens men även en kognitiv förändring 

kan märkas av (Cooke 2005, s. 146). Patienter som är mer benägna att känna oro och rädsla 

har också ett större behov av ett preoperativt samtal. Samtidigt är enbart verbal 

kommunikation inte alltid nödvändig för att patienten ska känna sig trygg, utan i vissa fall kan 

det röra sig om att vårdpersonalen ger patienten ett leende eller håller patientens hand 

(Hughes 2002, s. 36). 

 

Förmågan att ta till sig information 

Begreppet information inrymmer tre aspekter: data, information och kunskap. Data definieras 

som avgränsande element som beskrivs objektivt, utan tolkning eller kontext. Data som är 

tolkade, organiserade och strukturerade - så att de har blivit meningsfulla - betecknas som 

information. Information som har satts ihop på ett sådant sätt att den beskriver sammanhang 

betecknas som kunskap (Ruland 2002, s. 20). 

 

Patientens förmåga att ta till sig information spelar i det här sammanhanget en stor roll. 

Anestesiologens eller anestesisjuksköterskans kommunikativa förmåga kan i många fall 

hjälpa patienten till en bättre förförståelse innan operationen (Hughes 2002, s. 35). En 

konsekvens av missriktad information eller undermålig patientundervisning är att patienterna 

inte blir mer upplysta, inte får mer insikt om sin sjukdom och dess konsekvenser, och därmed 

tappar tilltro till vården (Dahlberg & Segesten 2010, s. 246) 

 

Att ha det preoperativa samtalet samma dag som patienten ska opereras är något som i 

möjligaste mån borde undvikas, då patienten ofta är för distraherad för att kunna ta emot och 

bearbeta informationen. Ångest är också en viktig faktor att ta hänsyn till när information 

skall lämnas. Inlärningsförmågan samt koncentrationsförmågan blir nedsatt vid förekomst av 

ångest, detta kan speglas genom att patienten ibland har svårt att ta till sig instruktioner som 

han/hon skall följa i den postoperativa fasen (Brand 2013, s. 709). Ångest anses vara en 

normal del i den preoperativa fasens, på grund av att det är vanligt förekommande, dock får 

inte ångesten för den del förringas (Brand 2013, s. 709). 
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Skriftlig information som skickas hem till patienten tio dagar innan operationen har visat sig 

vara fördelaktigt och patienten har i dessa fall känt mindre rädsla och oro och har kunnat delta 

mer aktivt i sin vårdplanering (Hughes 2002, s.35). Andra patienter vill inte ha någon 

detaljerad information alls, utan vill bara få operationen överstökad vilket visar på hur viktigt 

det är att verkligen skräddarsy det preoperativa informationsprogrammet för varje individuell 

patient (Garretson 2004, s. 35).  

 

Anestesisjuksköterskan 
År 2001 blev anestesisjuksköterskan en skyddad yrkestitel. Anestesisjuksköterskans 

övergripande arbetsområde är anestesisjukvård som förutsätter att anestesisjuksköterskan har 

goda kunskaper, inom både omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. I 

anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att anestesisjuksköterskan utöver den 

medicinska och tekniska kompetensen utföra anestesiologisk omvårdnad som skall utgå från 

den enskilde patientens resurser och behov. Anestesisjuksköterskan ska inge patienten lugn, 

trygghet och förvissning om att han/hon får professionell omvårdnad. För att kunna utföra 

anestesiologisk omvårdnad ska anestesisjuksköteskan bland annat kunna skapa tillit, 

förtroende och trygghet till patient såväl som till närstående. Att informera och undervisa 

patienter och närstående är också en del av de krav som ställs på anestesisjuksköterskan 

(ANIVA, 2012). 

 

Dialogen mellan anestesisjuksköterska och patient 
Den preoperativa dialogen sker mellan patient och anestesisjuksköterska före operationen och 

de möts som två unika personer med varsin uppfattning om situationen. Patientens ges 

möjlighet att i lugn och ställa frågor och berätta om sin situation och om sig själv. Detta 

samtal utförs inte via något standardiserat schema utan är ett samtal där både patient och 

sjuksköterska bidrar med erfarenhet och kunskap. Anestesisjuksköterskan lyssnar noggrant på 

vad patienten berättar och samlar in och analyserar dessa data och via detta samtal erhåller 

anestesisjuksköterskan viktiga detaljer om patienten. Anestesisjuksköteskans erfarenhet, 

kunskaper och uppträdande kommer att vara väsentligt för patientens upplevelse av anestesin 

och operationen (Lindwall & von Post 2008, s. 102). 

 

Samtalet kan ta sin början i kallprat, alltså prata om väder och vind, patientens familj och så 

vidare, för att sedan ledas in på patientens tankar om anestesin och operationen och patientens 

situation blir huvudtemat. Anestesisjuksköterskan har redan en uppfattning om vad denne vill 

lära patienten men för att uppnå denna kunskap måste patienten också vara nyfiken och vilja 

veta. En del patienter är rädda och nervösa och kanske inte vågar ställa frågor då de är rädda 

för vad de ska få för besked. Därför är det viktigt att anestesisjuksköterskan uppfattar dessa 

situationer och förstår att det kan vara svårt att tala om de innersta rädslorna (Lindwall & von 

Post 2008, s. 103).  

 

Samtalets mål är att tillsammans med patienten uppnå en ömsesidig förståelse och detta 

förtroende kan skadas om anestesisjuksköterskan ställer frågor som är allt för ifrågasättande. 

Det västenliga i samtalet är för patienten att komma till insikt om sig själv, sina tankar och sin 

kunskap och okunskap (Lindwall & von Post 2008, s. 103). 

 

I en svensk studie av Sjöstedt, Hellström och Warrén Stomberg (2011) där man bland annat 

intervjuat anestesisjuksköterskor, framkom att fyra informationskategorier var nödvändiga för 
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att ge patienten tillräckligt med preoperativ information. Den första kategorin behandlar 

förmågan att lindra oro och ångest innan anestesin och ingreppet. Alla studiens deltagare var 

eniga om att patienternas primära oro rörde komplikationer som gäller anestesin, exempelvis 

en oro över att inte vara tillräckligt sövd eller att inte vakna efter operationens slut. Den andra 

kategorin handlar om att skapa en känsla av trygghet för patienten. Att patienten har ett 

ansikte de känner igen som är med dem under hela proceduren och ger kontinuerlig 

information är ett exempel som studiens deltagare tryckte på. Att berätta för patienten att man 

inte skulle lämna denne ensam under det pågående ingreppet är ytterligare ett exempel. I den 

tredje kategorin behandlas patientinformation som rör smärtlindring, som många patienter 

uttrycker en oro inför. En anestesisjuksköterska uttryckte sig så här: ”Vårt mål är att patienten 

inte ska ha ont och ha den bästa smärtlindringen som vi kan erbjuda. Smärtgenombrott är 

inte acceptabelt.” Den fjärde kategorin handlar om att förmedla kunskap till patienten. 

Deltagarna i studien trycker på att varje patient är unik och behöver individuell information, 

där vissa patienter behöver mer information och andra mindre. Vissa patienter klarar inte av 

att ta åt sig åt given information och ytterligare en del är helt oförstående till hur omfattande 

både anestesin och operationen är. Studiens deltagare menar därför att kunskap, god 

kommunikation, rätt inställning gentemot patienterna och lagarbete är faktorer som behöver 

beaktas när man ska informera en patient för första gången (Sjöstedt, Hellström & Warrén 

Stomberg (2011, s. 392-394). 

PROBLEMFORMULERING 
Förberedelsen inför operation och betydelsen av det preoperativa samtalet är väl 

dokumenterat, liksom mötet mellan anestesisjuksköterska och patient. En patient som är väl 

förberedd inför sin operation mår generellt bättre postoperativt än en patient som inte är lika 

väl förberedd. Det ligger i sakens natur och är samtidigt problematiskt att patienter som sövs 

ner aldrig upplever själva ingreppet i sig, utan är bara vakna för att uppleva 

anestesiinduktionen. Möjligtvis kan det vara så att patienterna inte behöver informeras 

noggrannare kring narkosen och vad som händer under anestesin. Vidare är det problematiskt 

att människor inte alltid vet vad de önskar eller behöver, av det skälet att de har begränsade 

kunskaper och insikter om vilka möjligheter som finns. Det är även problematiskt att kunna 

anpassa informationen till den individuella patientens behov och önskningar. Därför finns det 

ett intresse att ur ett vårdande perspektiv, fördjupa kunskapen om hur patienten upplever 

mötet med anestesisjuksköterskan och det preoperativa samtalet. 

SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka patientens upplevelse av mötet med anestesisjuksköterskan i 

det preoperativa samtalet med fokus på information. 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie 
Denna studie har en beskrivande kvalitativ design i syfte att förstå gallopererade patienters 

upplevelse av det preoperativa samtalet med anestesisjuksköterskan. Studiens fenomen är 

därmed det preoperativa samtalet så som det upplevs av gallopererade patienter. Den 

kvalitativa ansatsen är enligt Danielson (2012, s. 163) lämpad för att beskriva de fenomen 

eller syften som är i fokus. Intervjuerna genomförs med öppna frågeområden, vilket innebär 
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att frågorna inte måste tas i samma ordning och underlättar för forskaren att anpassa sig till 

den information som framkommer under intervjun (Danielson 2012, s. 167).  

 

Personliga intervjuer ger möjlighet att skapa kontakt och uppmuntra människor att prata 

öppet. Man kan få upplysningar som man inte hade tänkt på att fråga om, men som kan vara 

mycket relevanta. Den största fördelen med intervjuer är att de skapar mer utrymme för 

initiativ från respondenternas sida. De kan till exempel be att få en fråga förklarad för sig, och 

många har lättare att uttrycka synpunkter och uppfattningar muntligt än skriftligt. Nackdelen 

är att om intervjuaren inte är van, finns det risk för påverkan av respondenternas svar – det 

vill säga att man får de svar man önskar eller förväntar sig att få (Ewles & Simnett 2013, s. 

121). 

 

Urval 

Informanterna valdes ut från två olika sjukhus i södra Sverige. Kontakt togs med 

verksamhetschefer och vårdenhetschefer på respektive sjukhus för att komma i kontakt med 

lämpliga informanter. Godkännande att genomföra studien erhölls av respektive 

verksamhetschef på de två sjukhusen, via ett mail som förklarade studiens syfte (Bilaga 2), 

inklusions- samt exklusionskriterier. Därefter påbörjades en kontinuerlig dialog med 

operationsadministratör på respektive sjukhus för att hitta passande informanter.  

Informanterna valdes ut efter följande inklusionskriterier: 

 

• Informanterna skulle vara patienter över 18 år och svensktalande. 

• De skulle genomgå en elektiv laparoskopisk kolecystektomi. 

• Informanterna skulle tillhöra kategorin ASA 2 eller under. 

 

En patient som genomgår en elektiv laparoskopisk kolecystektomi var på båda sjukhusen 

inneliggande över natten efter operationen och var därför mer lättillgängliga än andra 

liknande patientgrupper. ASA innebär en klassificering av patientens allmänna hälsotillstånd 

och kan ses i bilaga 3 (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 2012). 

 

Författarna valde att begränsa urvalet efter dessa exklusionskriterier: 

 

• Informanter som ej var svensktalande. 

• Informanter tillhörande ASA-kategori 3 och över. 

 

Patienter med ASA-klassificering över ASA 3 intervjuades ej, detta på grund av att dessa 

patienter ofta hade svårare grundsjukdomar och kan därför bli svåra att intervjua 

postoperativt.  

 

Studien består av 11 informanter, 3 manliga och 8 kvinnliga mellan 35-87 år. Sju informanter 

föll bort då de hade för hög ASA-klassificering och ytterligare fem informanter valdes bort då 

de ej pratade svenska. En tillfrågad informant ville ej medverka i studien.   

 

Godkännande att genomföra studien erhölls av respektive verksamhetschef på de två 

sjukhusen, via ett mail som förklarade studiens syfte, inklusions- samt exklusionskriterier.  
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Datainsamling 
Intervjustudien genomfördes på två olika sjukhus i västra och södra Sverige. För att få en 

rättvis tolkning av resultatet var det även viktigt att fastställa att patienterna i de båda länen 

fick likartad information inför operationen. Efter kontakt med de båda sjukhus jämfördes de 

broschyrer patienterna fått hemskickat preoperativt och det kunde konstateras att 

informationen var likartad vad gäller preoperativ föreberedelse.   

 

Patienterna tillfrågades vid ett personligt möte, antingen på avdelningen eller det pre-

operativa-centret, om de ville ställa upp på intervjun. Om de godkände sitt deltagande fick de 

ett skriftligt brev (Bilaga 1) innehållande information angående forskningsproblemet, 

informerat samtycke, samt kontaktuppgifter till författarna och ansvarig handledare. Den 

skriftliga informationen gavs även muntligt innan intervjuerna. 

 

De 11 intervjuerna genomfördes på vårdavdelningen efter att informanterna genomgått sitt 

ingrepp. Fyra intervjuer skedde samma dag som ingreppet och sju intervjuer skedde dagen 

efter ingreppet. Författarna genomförde intervjuerna på egen hand och sex patienter 

intervjuades av den ena författaren och fem av den andra. Intervjuernas längd varierade 

mellan 8 till 25 minuter. 

 

En öppen intervjuteknik användes och till hjälp hade författarna en intervjuguide (Bilaga 4) 

med fyra frågor samt förslag på följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 146). Samtliga 

intervjuer spelades in med antingen diktafon eller Iphone.  
 

Kvalitativ innehållsanalys 
Som dataanalys valdes Graneheim och Lundmans (2004, s. 105) kvalitativa analysmetod med 

induktiv ansats, vilket innebär att materialet analyseras förutsättningslöst och utgår från 

människors upplevelser. De elva inspelade intervjuerna skickades sedan via mail till en 

läkarsekreterare som lyssnade igenom intervjuerna och skrev ner dem ordagrant i ett 

dokument för varje intervju. Därefter lästes dessa dokument igenom av författarna flera 

gånger för att en helhetsbild utav innehållet skulle framkomma. När författarna kände sig 

bekanta med datamaterialet kunde meningsbärande enheter som svarade till syftet plockas ut, 

och bedömdes med hänsyn till skillnader och likheter.  

 

Författarna sökte efter meningsbärande enheter var för sig, för att sedan slå ihop det till ett 

dokument och på så sätt få del av hela materialet. För att underlätta och korta ner mängden 

data kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket innebär att de kortas ner för att bli 

mer lätthanterliga, utan att innebörden ändras. Graneheim och Lundman (2004, s. 106) menar 

att kondenseringen gör texten mer överskådlig samtidigt som kärnan i innehållet bevaras. Den 

kondenserade texten genomgick sedan en uppdelning i koder vilket kort beskriver deras 

innehåll. Koderna jämfördes sedan med varandra för att finna likheter och skillnader, de koder 

som var nära besläktade hamnade under en och samma underkategori. Författarna gjorde 

tillsammans ett flertal återanalyseringar av materialet för att säkerställa att koderna och 

underkategorierna rättvist återspeglar textens innehåll och på så sätt öka resultatets 

tillförlitlighet Lundman och Graneheim (2012, s. 196-199). 

 

När alla kodade meningar tilldelats en underkategori, jämfördes underkategoriernas innehåll 

för att sedan placeras i en specifik kategori som beskriver underkategoriernas gemensamma 

innehåll (Graneheim & Lundman 2004, s. 107). Översikt över analysen ses i Tabell 1 nedan.   
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Tabell 1. Översikt över analysen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Sen förklarade han 

vad som skulle 

hända, vad jag 

skulle… Att jag 

skulle få lite syrgas 

och sen lite 

sövande, lite 

trött… eller medel 

i droppet och sen 

att man skulle söva 

mig då. 

Förklarade vad 

som skulle 

hända. 

Förklarade 

processen. 
 
 

Få information 

om vad som ska 

hända 
 
 

Preoperativ information 

Nje, jag tyckte… 

jag… jag kände 

mig lugn och 

omhändertagen 

och… det var 

positivt och… 

[skratt] eftersom… 

ja, det ska… de 

skojade lite, jag är 

ju rätt lång… 

Kände mig lugn 

och 

omhändertagen. 

Det var positivt. 

De skojade lite. 

Känna 

trygghet. 
 
Humor. 
 
God 

stämning. 

Humor skapar 

trygghet 
 
 

Anestesisjuksköterskans 

vårdande hållning  

Jag hade kontakt 

med ganska 

många, så jag vet 

inte riktigt... det 

var lite rörigt 

tyckte jag att det 

kom in flera 

stycken 

Kontakt med 

många. Rörigt 

med flera 

stycken. 

Förvirrande 

med mycket 

personal. 

Rörigt med 

flera stycken 
 

Stress och oro 

 

Etiska principer 
Vid en undersökning finns en risk att människorna som involveras riskerar att såras, utnyttjas 

eller skadas. För att undvika detta finns det etiska principer att efterfölja och syftet med dessa 

finns tills för att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning. Hänsyn ska också visas för grundläggande friheter, säkerhet, hälsa, mänskliga 

rättigheter och personlig integritet (Kjellström 2012, s. 71).  

 

Innan studien påbörjades fördes en diskussion med handledaren om studien var lämplig. 

Skriftlig och muntlig information gavs och godkändes av respektive verksamhetschef (Bilaga 

2).  

 

Vid genomförandet av denna studie har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

och dess fyra etiska huvudkrav tillämpats, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet; informanterna fick både 

muntlig och skriftlig information angående studien. Informanterna informerades om att 

intervjuerna skulle komma att spelas in och att de när som helst kunde avbryta studien utan 

negativa konsekvenser. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att informanterna fick i lugn och 

ro läsa igenom och skriva på samtyckesdokument vid intervjutillfället (Bilaga 1). 

Konfidalitetskravet; studien behandlade inte några personuppgifter och endast författarna och 
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handledaren tog del av materialet. Det inspelade materialet hanterades konfidentiellt och 

avidentifierades och inga obehöriga hade tillgång till utskrivet eller inspelat material. 

Nyttjandekravet; inspelade intervjuer och utskrivet material användes endast till angivet syfte.  

 

Författarnas förförståelse 
Förförståelse är en förutsättning för att kunna upptäcka och utveckla ny kunskap och är den 

bild författarna har av fenomenet som är tänkt att studeras. Förförståelse innefattar den 

teoretiska kunskap, erfarenheter och de förutfattade meningar författarna antas ha vid 

genomförandet av studien (Graneheim & Lundman 2012 s. 196-197). Författarna har därför 

reflekterat över sin egen förförståelse relaterat till fenomenet. Ingen av författarna har någon 

arbetslivserfarenhet vad gäller anestesisjukvård, bortsett de praktikveckor som 

anestesiutbildningen innefattar men båda har jobbat som sjuksköterskor i ungefär 5 år och då 

träffat på patienter i både pre- och postoperativt skede vilket kan ha bidragit till viss 

förförståelse. Praktikperioden innebar dock många möten och preoperativa samtal med 

patienten och utbildningen i sig har sin teoretiska referensram i Lindwall och von Post (2008) 

och därför finns det även en stark teoretisk förförståelse.     
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RESULTAT 
Studiens resultat redovisar patientens upplevelse av mötet med anestesisjuksköterskan i det 

preoperativa samtalet. I resultatet presenteras tre kategorier med underkategorier som 

exemplifieras med citat från informanterna. I tabell 2 nedan presenteras resultatets kategorier 

och underkategorier. 

 

  
Tabell 2. Översikt över resultatets kategorier med tillhörande underkategorier. 

 

Kategorier 
 

Underkategorier 

 

 
Preoperativ information 

 
Få information om vad som ska hända 

 

 
När informationen upplevs som bristfällig 

 

 

 

 

 
Anestesisjuksköterskans vårdande hållning 

 
Humor skapar trygghet 

 

 
Synliggöras som patient 

 

 
Litar på anestesisjuksköterskans professionalitet 

 

 
Stress och oro 

 

Rörigt med flera stycken 
 

 

Svårare att ta in information 
 

 

Preoperativ information 
Patienter som ska opereras genomgår allihop anestesiförloppet, vilket karaktäriseras av ett 

möte och en dialog med en anestesisjuksköterska som förklarar steg för steg hur anestesin 

kommer att fortlöpa. Tydlighet i informationen är något som efterfrågas. All information när 

inte fram och det kan vara oklart hur mycket information som behövs. All informations anses 

inte vara nödvändig. Informationen ska komma per automatik och ska inte behöva frågas 

efter. Önskemål om att få träffa all personal innan anestesiinduktion framkom. Större 

tydlighet om vem på salen som var vem efterfrågades.  

 

Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Få information om vad som ska hända och 

När informationen upplevs som bristfällig. 

 

Få information om vad som ska hända 

Ingen av informanterna hade någon större vana med sjukvård eller miljön inne på 

operationssalen. På så sätt uppfattades allt från läkemedel till narkosapparatur som 

främmande trots att några bar på tidigare operationserfarenheter. En gemensam nämnare som 
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informanterna tar upp när de beskriver anestesisjuksköterskans arbetssätt, är att från det 

preoperativa mötets start talar anestesisjuksköterskan om steg för steg om vad som görs, vad 

som skall göras och även vilken reaktion som kan förväntas av de åtgärder som vidtas.  

 

Sen förklarade han vad som skulle hända, vad jag skulle… Att jag skulle få lite 

syrgas och sen lite sövande, lite trött… eller medel i droppet och sen att man 

skulle söva mig då. 

 

Informanterna beskriver att de fick information vid början av det preoperativa mötet om hur 

själva anestesin kommer att gå till och sedan när det var dags för nedsövning förklarade 

anestesisjuksköterskan återigen själva sövningsprocessen. 

 

Det uppskattas att anestesisjuksköterskan är klar och tydlig med sin information för att på så 

sätt undvika missförstånd vilket ibland kunde ske på grund av bristande kunskap. Exempelvis 

att anestesisjuksköterskan tydliggör att via syrgasmasken kommer syrgas och ej anestesigas. 

 

Jamen det blev ju ordningen på det liksom, hur det kom då… att det inte var 

masken som det sövdes med utan… syrgas utan det kom ju i…. den där, vad heter 

det, sladdarna i handen här kom ju… narkospreparatet… ja. 

 

När informationen upplevs som bristfällig 

Informanterna mindes inte exakt all den information de fått under mötet med 

anestesisjuksköterskan angående själva anestesin, dock var de alla övertygade om att ha fått 

den nödvändiga informationen under det preoperativa mötet och var tillfreds med det. Som 

tidigare nämnts, har alla informanter varit med om att anestesisjuksköterskan berättar 

anestesiprocessen steg för steg. Det är dock inte alltid lika lätt att veta hur mycket information 

patienten önskar få. En informant berättar: ”Jag är lite nyfiken så jag hade ju kunnat tänka 

mig att få höra på lite till.” 

 

Informanterna kan beskriva sig själva som nyfikna och uppskattar all den information dem 

kan få. De beskriver det som att det är roligt att få veta mer. Men informanter kan även 

uppleva att de får för mycket information under det preoperativa mötet och fram till 

insomningen. Ibland beskrevs viss information vara totalt onödig eller till viss del för 

detaljerad. 

 

När jag låg där på den där bädden, eller på operationsbordet, då gick dom igenom 

varenda punkt och vissa tyckte jag var lite för mycket, eller inte för mycket utan 

det var ju väldigt detaljerat. 

 

Informanterna pekar på vikten av att få ordentligt med information, speciellt med tanke på att 

deras erfarenhet av anestesin är så liten och de trycker också på att det inte är patienten som 

ska behöva fråga efter information utan den ska komma per automatik. Det finns även 

önskemål att få träffa hela teamet som skall närvara under operationen.  
 
De flesta informanter berättar att anestesisjuksköterskan oftast kom fram och hälsade, han/hon 

presenterade sig med namn och berättade att den är anestesisjuksköterska. Sällan kom 

informanterna ihåg namnet på anestesisjuksköterskan, men de uppskattade den 

presentationen. Det kunde hända vid något tillfälle att det var tre personal med i den inledande 

fasen men att man som patient inte riktigt visste vem av dem som var anestesisjuksköterska. 
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Det var tre stycken som var där så jag var ju inte säker på vem utav dem det var... 

[skratt]. Jag har ansiktena framför mig men jag är inte säker på vem som var vem. 

 

Anestesisjuksköterskans vårdande hållning 
Under denna kategori lyfts anestesisjuksköterskans förhållningssätt fram, både gentemot 

patienten men även som del av ett operationslag. Hur anestesisjuksköterskan bemästrar de 

olika situationer som uppstår inger trygghet och förtroende hos informanterna. Att lyckas 

avdramatisera en händelse eller ett problem med humor bidrog till att informanterna upplevde 

sig lugna och omhändertagna. Även hur anestesisjuksköterskan bekräftade informanterna som 

individer i en utsatt situation och gav ett lugnande besked om att allt kommer att gå bra 

upplevdes som betryggande. Informanterna beskriver anestesisjuksköterskan som proffsig och 

att de litar på vad han/hon gör till fullo. Ingen av informanterna hade större anestesiologiska 

kunskaper när det preoperativa mötet ägde rum, de litar på att anestesisjuksköterskan har de 

kunskaper som krävs och därför ifrågasätter de ej det som anestesisjuksköterskan gör.  

 

Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Humor skapar trygghet, Synliggöras som 

patient och Litar på anestesisjuksköterskans professionalitet. 

 

Humor skapar trygghet 

Informanterna berättar att de i regel kände sig mycket trygga med anestesisjuksköterskans 

förhållningssätt gentemot patienten. Men även hur anestesisjuksköterskan som del av ett 

operationslag fungerade med sina kolleger påverkade patienten. Överlag upplevde 

informanterna att den goda stämningen inne på operationssalen, vilket beskrivs som positiv 

och skämtsam, bidrog till att hela situationen blev mer hanterbart. En av informanterna som 

hade svårt att få plats på operationsbordet på grund av att han var för lång, beskrev hur han 

upplevde sig lugn och omhändertagen då anestesisjuksköterskan hanterade situationen med 

humor.  

 

Nje, jag tyckte… jag… jag kände mig lugn och omhändertagen och… det var 

positivt…[skratt] eftersom… ja… de skojade lite, jag är ju rätt lång… 

 

Att anestesisjuksköterskan hanterar situationen med humor och ro lättade på stämningen och 

upplevdes som avväpnande mot den stress och oro som oväntade situationer inne på 

operationssalen ibland kunde skapa. 

 

Synliggöras som patient 

Informanterna beskrev hur ovissheten och rädslan inför anestesin och operationens utgång 

fanns ständigt närvarande. Men en av de faktorer som informanterna upplevde som 

betryggande var när anestesisjuksköterskan talade om för patienten att detta kommer att gå 

bra. Att få bekräftat att det inte var någon fara, att anestesisjuksköterskan i detta fall talade om 

för patienten att operationen och anestesin kommer att gå bra och att patienten kommer att 

vakna upp efter anestesin lyckades få patienten att känna sig mer trygg och motverka oron. En 

informant berättar: ”Jag behövde nog bara lite bekräftelse. Att det inte var någon fara.” 

Att anestesisjuksköterskan uppmärksammat patientens oro eller rädsla var ett gott tecken för 

patienten som upplevde att den blir tagen på allvar. Att inte nonchalera patientens uttryck för 



14 
 

rädsla och oro just på grund att den är såpass vanlig hos patienter som strax skall erhålla 

anestesi. Informanterna uppskattade att anestesisjuksköterskan kunde ge lugnande besked. 

 

Litar på anestesisjuksköterskans professionalitet 

Informanternas berättar att deras kunskap angående anestesin är bristfällig och att menar att 

anestesisjuksköterskan kan området bättre än de. Detta kan vara en av orsakerna till att 

informanterna lade all sin tillit till anestesisjuksköterskans professionalism utan att ifrågasätta 

det som gjordes. Informanterna berättar att anestesisjuksköterskan de träffat var väldigt 

professionella och sakkunniga och att det är något de måste utgå ifrån då deras egen kunskap 

om anestesiologi på sin höjd är bristfällig.  

 

Överlag beskriver informanterna att de litat på anestesisjuksköterskan, som för dem är en 

främmande person, och att de kunnat lita på att denna person vet precis vad som skall göras.   

Informanterna upplevde att anestesisjuksköterskan som de träffade var så bra på sitt jobb och 

hade så mycket kunskap i ämnet att det inte ens var värt att ifrågasätta något. En informant 

berättar: ”Han kan det han kan så mycket bättre än vad jag kan, så jag ifrågasätter inte det.” 

 

Att känna sig trygg med anestesisjuksköterskan var det viktiga, med detta föll andra bitar på 

plats, så som att uppleva tillit till det han eller hon gjorde. Anestesisjuksköterskan proffsiga 

beteende ingav förtroende till patienten, som då tog för givet att anestesisjuksköterskan 

bemästrade anestesiförloppets olika delar: "Det känns proffsigt, jag litade på vad de gjorde." 

 

Stress och oro 
Som det tidigare nämnts befinner patienten sig i en för honom/henne främmande miljö. Det är 

ny apparatur, nya ljudintryck och framförallt mötet med människor de kanske aldrig träffat 

tidigare men som nu skall ansvara för deras hälsa och liv. Patienten befinner sig i en utlämnad 

position där den måste lita och våga lämna över ansvaret för sin kropp till sina vårdare. Det är 

inte ovanligt på sjukhus, att det finns ytterligare personal med i operationsrummet utöver 

ordinarie personal. Detta kan ibland späda på intrycket att det upplevs rörigt i operationssalen 

då patienten inte riktigt vet vem som är vem.  

 

Oro och stress inför operation och anestesin har de flesta informanter upplevt åtminstone 

någon gång från ankomst till operationssalen fram till insomning på operationsbordet. När 

stressen blev allt för stark lade patienten all sin kraft på att inte vara stressad, detta resulterade 

i att patienten inte lyckades ta till sig all information som anestesisjuksköterskan gav. 

  

Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Rörigt med flera stycken 

och Svårare att ta in information. 

 

Rörig med flera stycken 

Informanterna upplevde att antalet personal inne på en operationssalen varierade och det var 

en del spring i dörrar ut och in på salen. Ofta på de större sjukhusen så ingår det, utöver 

ordinarie personal, studenter av olika kategorier som skall vara med och lära sig. Gemensamt 

för all personal, oavsett om det är anestesisjuksköterskestudent, läkarstudent eller tillhör en 

annan kategori inom vården, så är alla grön- eller blåklädda beroende på vilken typ av 

operation och behov av sterilitet. Detta innebär att patienterna ser en mängd personal men kan 

inte se skillnader på yrkeskategorier. Att ha kontakt med så många olika ur vårdpersonalen 
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kunde ibland upplevas som rörigt av informanterna. En informant berättar: ”Jag hade kontakt 

med ganska många. Det var lite rörigt tyckte jag att det kom in flera stycken.” 

 

Det kunde räcka med att det var tre personer som stod på narkossidan för att informanten 

skulle ha svårigheter att urskilja vem av dem som var den ansvarige anestesisjuksköterskan. 

Det framgick oftast namn på personalen, men yrkeskategorin var oftast inte lika tydligt.  

 

Svårare att ta in information 

Även om informanterna överlag kände sig trygga, kunde de beskriva någon form av latent 

stress inför anestesin, vilket de berättar kan ha påverkat deras förmåga att ta åt sig 

informationen. Även om informanterna gjorde sitt bästa för att behålla lugnet och försöka 

lyssna tog stressen till viss del överhand. Språket vårdpersonalen använde sinsemellan på 

operationssalen var svårt att ta till sig. Informanterna berättar att det är mycket information 

som ska bearbetas på kort tid och det kan vara svårt att uppfatta allt som sägs.  

 

Vårdmiljön var också ett skäl till oro för informanterna. Okänd utrustning som ger ifrån sig 

konstiga ljud och ett operationsbord som en liten ö i mitten av rummet är starkt förknippat 

med något negativt och gjorde att informanterna kände oro. De informanter som upplevde 

högre grader av stress berättar att de haft svårare att ta till sig och bearbeta information given 

av anestesisjuksköterskan.  

 

Då blir man stressad. Då kanske det också är svårare att ta in information. För 

man är så upptagen, omedvetet upptagen, med att liksom inte vara stressad.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 15) skriver: ”Genom samtal lär vi känna andra människor, vi 

får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i.” En kvalitativ 

intervjustudie med öppna intervjufrågor genomfördes därför med stöd i Kvale och Brinkmann 

(2009), där syftet var att undersöka patienternas upplevelse inför anestesi och operation. 

Denna intervjuform upplever författarna vara bäst lämpad för studiens syfte och stärker därför 

giltigheten.  

 

Den kvalitativa designens ursprung ligger i den holistiska traditionen vars syfte är att 

undersöka personers upplevda erfarenheter och fenomen. En erfarenhet eller fenomen 

innehåller inga fel eller absoluta sanningar. Forskaren och informanten formar sedan 

tillsammans den kontext som utgör studien exempelvis via observation eller samtal (Billhult 

& Henricson 2012, s. 130). 

 

För att genomföra en kvalitativ intervjustudie på bästa sätt är det lämplig att forskaren har en 

god uppfattning vad som ska undersökas genom att skaffa kunskap om det aktuella området. 

Ett syfte upprättas för att visa varför studien ska genomföras och genom att precisera en 

metod får forskaren ett underlag om hur studien ska genomföras (Danielson 2012, s. 164). 

Denna skildring av den kvalitativa forskningsintervjun gav författarna nödvändig förståelse 

för att kunna genomföra intervjuerna.  

 

Elva informanter, både män och kvinnor i åldrarna 35-87 år, intervjuades sammanlagt på två 

olika sjukhus under april-maj månad 2014. Lundman och Graneheim (2012, s. 198) menar att 

resultatets giltighet ökar om informanterna är av olika kön och har olika mängd erfarenhet, 

vilket kan ge en ökad möjlighet att belysa fenomenet. Initialt fanns det svårigheter att få tag i 

informanter på det ena sjukhuset, dels beroende på språkförbristningar och dels på grund av 

att patienterna hade för hög ASA-klassificering. Den första kontakten med patienterna var 

upplevdes som utmanande då det var oklart hur informanterna mådde postoperativt. Det första 

mötet med patienten var dock alltid positivt, även om patienten intervjuades eller inte.  

 

Författarna intervjuade sex respektive fem patienter var på varsitt sjukhus och samma 

intervjuguide användes för att bevara giltigheten. Författarna är av åsikten att resultatets 

överförbarhet stärktes då intervjuerna genomfördes på egen hand, vilket kan medföra att 

deltagarna har fått olika följdfrågor men det kan också innebära en större möjlighet att 

upptäcka variationer mellan informanterna (Graneheim & Lundman 2012, s. 198).   

 

I denna studie har båda forskarna läst samtliga intervjuer och utfört analysen gemensamt 

vilket ökar resultatets tillförlitlighet. Studiens trovärdighet ökar om urval, datainsamling och 

analys redovisas noggrant i tabeller och text (Graneheim & Lundman, 2012, s. 198).  

 

Då båda författarna var ovana vid att intervjua upplevdes vissa svårigheter vid de första 

intervjuerna till exempel att inte ställa ledande frågor eller tappa bort sig i frågorna. Därför 

hade en djupare förståelse för intervjuteknik och dataanalys hade kunnat ge resultatet en bättre 

träffsäkerhet. Intervjutekniken blev dock bättre och bättre efter varje avklarad intervju och 

mer fokus hamnade på informanten och vad denne hade att förmedlada. Vissa av 

informanterna var mindre vältaliga än andra vilket kan ha både med intervjuteknik och 

informant att göra. Detta har naturligtvis påverkat storleken på resultatet, där författarna 
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önskar att mer data hade framkommit. Sammantaget gav ändå alla intervjuer data som 

speglade studiens syfte, vilket kan tyckas öka studiens tillförlitlighet. 

 

Att genomföra en kvalitativ innehållsanalys hade ingen av författarna gjort tidigare och det 

visade sig bli en rejäl utmaning där datamaterialet fick genomgå upprepade analyser innan 

passande underkategorier och kategorier framkom. Enligt Graneheim och Lundman (2012, s. 

199) kan det finnas en risk att helheten i analysen går förlorad om en allt för detaljerad 

kodning utförs. Författarnas bristande erfarenhet av innehållsanalys kan naturligtvis ha 

påverkat resultatet negativt men med hjälp av handledare och examinator genomfördes 

analysen på ett korrekt sätt. Analysarbetet genomfördes av båda författarna vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2012, s. 198) ger resultatet en större tillförlitlighet.  

 

Graneheim och Lundman (2012, s. 197) beskriver förförståelse som: ”Den bild som forskaren 

har av det fenomen som studeras.” I detta inkluderas tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap 

och förutfattade meningar vilket gör att det finns skilda meningar huruvida forskaren bör 

använda sin förförståelse eller ej. I denna studie har författarna reflekterat över sin 

förförståelse och försökte under intervjuerna förhålla sig kritiska mot sina egna idéer och 

antaganden. 

 

Resultatdiskussion 

Patientens behov – en paradox 

Resultatet visar en tydlig skillnad mellan informanterna i två avseenden. Det första avseendet 

handlar om att vissa patienter efterfrågar mer information, medan andra inte vill ha någon 

extra information alls. Denna paradox bygger naturligtvis på att varje patient är unik och att 

anestesisjuksköterskan måste läsa varje patient noggrant för att kunna avgöra hur mycket 

information som ska ges. Andra utmaningar som en anestesisjuksköterska kan stöta på är om 

patienten som ska sövas inte talar svenska eller om det är ett barn som ska sövas. Dessa 

patientkategorier kan vara extra svåra att utvärdera hur mycket information som ska ges. 

Författarna till den här studien valde dock aktivt bort icke-svensktalande och barn men i 

verksamheten är detta ett vanligt förekommande problem. Lindwall och von Post (2008, s. 79) 

nämner också att äldre patienter kan ha svårt att anpassa sig när deras vardag snabbt och 

oväntat förändras, vilket ställer högre krav på att anestesisjuksköterskan kan ge den 

informationen som krävs.  

 

I kontrast föreliggande studie där ett par informanter upplever att de fått för mycket 

information eller att anestesisjuksköterskan blivit för detaljerad i det preoperativa skedet, så 

har författarna funnit få vetenskapliga artiklar som styrker detta resultat. Garretsons (2004) 

artikel, som återfinns i bakgrunden, nämner företeelsen i förbigående i en mening och 

fördjupar sig inte mer än så. En brittisk enkätstudie av Fraczyk och Godfrey (2010, s. 2854) 

där 275 patienter ingick visar dock på ett par områden där patienter kan vara missnöjda 

gällande information. I denna studies fall tar man upp två exempel där patienterna är 

missnöjda, den första en patient som saknar generell information rörande vad som ska hända 

vid anestesin och själva ingreppet och en annan patient som beklagade sig över att tre olika 

personer kom och ställde samma frågor gällande anamnes och tidigare anestesier och ingrepp.    

 

Eventuellt skulle det kunna dras en parallell mellan patienter som tidigare genomgått anestesi 

och kirurgiska ingrepp och motviljan att ta emot information. Kanske kan det vara så att 
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patienten känner sig tillräckligt kunnig om vad som ska ske att informationen för dem blir 

överflödig.  

 

Patientens oro och stress i det preoperativa skedet 

Den andra paradoxen författarna stötte på i resultatet är att informanterna tycker att de känt 

sig trygga med anestesisjuksköterskan och anestesin överlag, men att det ändå funnits en 

grundläggande oro. Informanterna nämner den ovana miljön som en faktor till oro, språket 

som vårdpersonalen använde sinsemellan var en annan. Vidare så påpekar informanterna att 

den blotta mängd information som ska tas emot och bearbetas innan anestesiinduktionen 

också kan vara ett problem.  

 

Oro och stress inför anestesin och operationen är något som är väldokumenterad och beskrivs 

redan från den dag patienten får reda på att han eller hon skall opereras. Även oron och stress 

negativa inverkan på kroppen före, under och efter operationen, som det tidigare nämnts i 

bakgrunden, är ett välkänt problem. Därför är den psykiska förberedelsen av stor vikt för 

patienten för att minska risken att drabbas av preoperativ stress och oro (Wong, Chang & 

Chair 2009, s. 1128). En del av den psykiska förberedelsen består i att anestesisjuksköterskan 

ger patienten preoperativ information och försäkrar sig att patienten är införstådd med den, 

samt att funderingar besvaras så att det ej lämnas plats år missförstånd. Lukas (2008, s.1348). 

betonar fördelen med att den preoperativa informationen ges cirka två veckor innan ingreppet, 

för att på så sätt ge patienten möjlighet att smälta intagen information samt få tid på sig att 

tänka igenom de funderingar patienten har tills nästa gång han träffar någon från 

operationsteamet.  

 

Trots all förberedelse innebär detta inte att patienterna är fria från stress och oro, men har man 

som anestesisjuksköterska lyckats förmedla informationen på ett sätt som för patienten 

upplever svara på sina funderingar, så är chansen större att oron och stress är mindre påtaglig 

under den preoperativa fasen (Wong, Chang & Chair 2009, s. 1128). Informanterna kunde 

ibland uppleva att deras stress och oro var såpass stark och genomtränglig att de lade all sin 

kraft på att försöka motverka den, tyvärr bidrog detta till att de tappade koncentrationen och 

inte var mottagliga för det som hände runt omkring och kunde inte minnas vad 

anestesisjuksköterskan sagt.  

 

Som tidigare beskrivits i resultatet, befinner patienten sig in en främmande miljö där 

vårdrelationens utgångspunkt mellan patient och anestesisjuksköterska redan från start är 

ojämn. Anestesisjuksköterskan bär på sakkunskap angående vad som skall ske, är van med 

apparatur och instrument inne på operationsrummet. Vårdaren känner oftast även till de 

kolleger som ingår i operationsteamet och har sedan tidigare en professionell relation med 

dem vilket kan bidra till att kommunikationen underlättas. Patienten å andra sidan, är oftast ej 

van med operationsmiljön och känner ej till personalen runt omkring vilket bidrar till en 

otrygghet som orsakar stress och oro (Mauleon, Palo-Bengtsson, & Ekman 2007s. 895). En 

ytterligare faktor som inverkade negativt på informanterna var när de inte riktigt visste vem 

av de grönklädda var deras ansvariga narkossköterska trotts att de hade presenterat sig för 

patienten. Det kunde upplevas som rörigt med all personal inne på operationsrummet när 

patienten inte hade någon ordentlig koll på vem som var vem. Detta kan tänkas spä på 

patientens stress och oro ifall patienten inte riktigt vet vem han eller hon skall vända sig till 

när de önskar förmedla viktig information eller ställa en fråga. Samtidigt är 

anestesisjuksköterskan med kollegor inne på operationssalen vana vid detta arbetssätt och 

därför inte uppfattar patientens oro. 
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Humor – ett sätt att lindra oro 

Informanterna berättar om hur en god stämning och humor på operationssalen kan underlätta 

det preoperativa skedet. Buxman (2008, s. 67) skriver att användandet av humor på en 

operationssal har flera användningsområden och fördelar. Dock ska man vara medveten om 

att humor inte alltid är svart och vitt, utan det finns en stor gråskala i mitten. Vad en person 

tycker är roligt kan en annan finna stötande. Exempel på humor som finns i gråzonen är: 

sarkasm, ”practical jokes” och galghumor.  

 

Humor inom vården har visat sig stärka både patientens sociala och kognitiva välmående. 

Använt på rätt sätt och i rätt sammanhang kan humor ge stärka upplevelsen av hälsa hos både 

patienten och anestesisjuksköterskan. Humor använt på rätt sätt och vid rätt tillfället kan öka 

patientens tillit till anestesisjuksköterskan. Samtidigt visar studier att humor kan användas 

först efter att ett visst mått av tillit har nåtts mellan patient och anestesisjuksköterska. I vissa 

svåra vårdsituationer och för patienten jobbiga omvårdnadsåtgärder kan humor användas som 

en faktor för att kunna uthärda dessa. En del patienter använder också sin egen humor som en 

slags copingmekanism för att kunna hantera sin sjukdomssituation (Tanay, Roberts & Ream 

2012, s. 2132, 2134).  

 

I resultatet beskriver en informant hur personalen skämtar med honom, när det visar sig att 

han nästan är för lång för operationsbordet. Detta stärks i litteraturen att när 

anestesisjuksköterskor skämtar med sina patienter använder de humor i syfte att ge stöd åt 

patientundervisningen, ge ökat välbefinnande för patienten och stärka patientens förmåga till 

coping. Vidare är humor också ett utmärkt sätt att stärka både patientens psykiska och fysiska 

status. Om patienten skrattar och är på gott humör minskar risken för oro och stress, ger ett 

ökat självförtroende och ger en ökad känsla av empowerment. Vad gäller den fysiologiska 

biten så ger humor en högre smärttröskel, ger en förbättrad respiration och andning och ger 

mindre anspänningar i muskler (Buxman 2008, s. 68). 

 

En patients oro kan härledas till många orsaker som exempelvis farhågor kring det kommande 

ingreppet, möjliga komplikationer, smärta eller helt enkelt möjligheten att avlida i samband 

med operationen. Därför är det viktigt att anestesisjuksköterskan lyssnar på och bedömer 

patientens skämtsamma anmärkningar. Patienten kan försöka att kommunicera sin oro på ett 

sätt som gör att denne ”räddar ansiktet” om anestesisjuksköterskan inte uppfattar och svarar 

som patienten hade hoppats (Buxman 2008, s. 68-69).  

 

Att skapa tillit 

Samtidigt som patienten måste ta hand om de känslor som utsattheten väcker finns det en 

vetskap om att grunden till att de ligger på operationsbordet beror på någon form av ohälsa 

som måste åtgärdas. Blir inte denna operation utförd nu kommer patienten fortsätta dras med 

ohälsa vilket jag förhoppningsvis slipper efter operationen, detta leder till tanken att nu måste 

detta bli gjort, och för att detta skall bli verklighet är enda alternativet att jag litar på de 

människor som finns här för att hjälpa en (Mauleon, Palo-Bengtsson, & Ekman 2007, s. 895). 

 

Tillit kan beskrivas som ett förhållningssätt bundet till tid och rum där man med tillförsikt 

förlitar sig till någon eller något eller viljan att engagera sig i en relation där man accepterar 

det faktum att man är sårbar (Dinc & Gastmans 2013, s. 501).  

 

Informanterna tar i resultatet upp vikten av att kunna lita på anestesisjuksköterskan. Den oro 

och känsla av att vara utlämnad kan i många fall vara kopplad till det faktum att 
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operationssalen och dess utrustning är för de flesta patienter en helt okänd värld. Delmar 

(2012, s. 238) tar upp det faktum att sjuksköterskor i allmänhet är vana att ha ett domderande 

sätt att agera och är vana att få sin vilja fram samtidigt som patienten nästan blir en statist, 

som befinner sig i ett utsatt läge i en helt ny miljö. Det är därför viktigt att 

anestesisjuksköterskan håller sina löften och stannar hos patienten under hela anestesin och 

operationen. Vidare så kan ett besök på vårdavdelningen postoperativt även stärka tilliten 

mellan anestesisjuksköterskan och patienten. Anestesisjuksköterskan måste också ta 

patientens oro på allvar och uppträda på sådant sätt att patienten inte ska behöva känna sig 

utlämnad eller kränkt (Lindwall & von Post 2008, s. 89,90). 

 

Informanterna lyfter också vikten av att få hälsa på vårdpersonalen och att tidigt få veta vem 

som är vem. Även om informanterna ibland glömde bort vem de hade hälsat på och vad de 

hette så upplevde de ändå att det var en hjälp. Detta stärks av Sundqvist och Carlsson (2014, 

s. 283) som också påpekar hur viktigt det är att etablera tillit redan i första kontakten med 

patienten. Eftersom anestesisjuksköterskan ofta är den första ur vårdpersonalen som träffar 

patienten faller det på dennes lott att etablera en sådan kontakt. Att presentera sig med namn 

och titel samtidigt som man använder sig av non-verbal kommunikation, där man ser 

patienten i ögonen samtidigt som man tar i hand och presenterar sig. Fokus bör ligga på 

patienten och få denne att känna sig välkommen, sedd och hörd. Att få patientens situation på 

operationssalen att verka normal och överföra känslan att det här är någonting som 

vårdpersonalen gör varje dag, var också en hjälp för patienten (Sundqvist & Carlsson 2014, s. 

283, 284).  

 

Informanterna nämner i resultatet att de litar på anestesisjuksköterskans kompetens och 

kunskap och menar att detta är en grundstomme i känslan av trygghet. Att känna sig säker på 

anestesisjuksköterskans kompetens och kunskap ger patienten en känsla av trygghet och hopp 

för framtiden. Dessa upplevelser kan också förstärkas genom ett tvärprofessionellt samarbete 

mellan de olika vårdprofessionerna inne på operationssalen (Nygårdh, Malm, Wikby & 

Ahlström 2011, s. 900).   

 

Anestesisjuksköterskan på en operationssal är ansvarig för en patient som är i sitt mest utsatta 

läge. En sövd patient kan inte skydda sig själv mot övergrepp och kränkningar utan måste helt 

förlita sig på anestesisjuksköterskans professionella förhållningssätt och det ligger på 

anestesisjuksköterskans ansvar att bevara patientens autonomi både före, under och efter 

nedsövningen. Patienten har å andra sidan inget annat val än att blint lita på den 

anestesisjuksköterska de blivit tilldelade och därför är det viktigt att dessa båda tidigt kan 

känna tillit gentemot varandra (Dinc & Gastmans 2013, s. 501).    

 

Delaktighet i vårdprocessen 

Det är viktigt att patienter är informerade om vad som händer och om sina rättigheter, men 

informationen måste involvera och helst stärka deras delaktighet om den ska vara av verkligt 

värde (Dahlberg & Segesten 2010, s. 245) Det framkom tydligt under intervjuerna att 

anestesisjuksköterskan kontinuerligt gav informanterna information om vad som gjordes och 

vad som skulle göras. Men svårare var att lyckas ge informationen på ett patientanpassat sätt. 

Överlag gavs informationen på ett enkelt sätt utan att använda facktermer eller latinska ord. 

Problemet ligger framförallt i den stora variationen på vad varje enskild patient önskar få för 

information. Detta är en utmaning för anestesisjuksköterskan, att lyckas ta reda på hur mycket 

information som skall ges. Några upplever att för mycket information kan skapa än mer stress 

medan andra gärna önskar få mer information och tycker det är roligt att få reda på det mesta.  
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Genom att aktivt ställa frågor, vara lyhörd på patientens signaler och lyssna på patientens 

önskemål kan anestesisjuksköterskan ta reda på hur detaljerad information patienten önskar 

erhålla. Även var informationens tyngdpunkt skall läggas är att beaktas, patienten kan ha helt 

andra funderingar eller farhågor och ha fokus åt ett helt annat håll än den informationen som 

anestesisjuksköterskan ger. Även individuell patientundervisning kan vara problematisk och 

missa sitt syfte, om den som undervisar exempelvis inte är tillräckligt lyhörd för patientens 

livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 246). 

 

I patientsäkerhetslagen som började gälla den 1 januari 2011 lyfter Socialstyrelsen upp vikten 

av att patienten blir delaktig i sin vård och det är numera en skyldighet för vårdgivarna att 

arbeta utefter detta mål. En aktiv, deltagande och kunnig patient kan genom att berätta om sig 

själv och sin situation ge vårdpersonalen viktig information som kan bidra till att risker kan 

undvikas. Personalen kan genom att kommunicera med patienten och informera om vård och 

behandling stödja patienten att se möjliga risker och förhindra att skador inträffar 

(Patientsäkerhetslagen 2010:659).  

 

Perioperativ vård – att förena teori och praxis 

Grunden till denna studie ligger i det preoperativa mötet mellan anestesisjuksköterska och 

patient där Lillemor Lindwall och Irené von Post (2009) har författat den teoretiska ram som 

många, både blivande och färdigutbildade, anestesisjuksköterskor känner igen. Denna 

teoretiska referensram är välanvänd inom all operativ vård och är kurslitteratur för både 

anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor. Tyvärr faller denna referensram på att 

den nu skiljer sig för mycket från verkligheten.  

 

Enligt Lindwall och von Post (2009, s. 396) börjar den preoperativa dialogen med att 

patienten och anestesisjuksköterskan möts utanför operationsenheten, till exempel på 

vårdavdelningen för att ha ett preoperativt samtal. Patienten har då inte bytt om till 

operationskläder och ej heller erhållit någon form av premedicinering. Ingen av informanterna 

har träffat anestesisjuksköterkan på vårdavdelningen, utan det första mötet mellan 

anestesisjuksköterska och patient sker först på operationsenheten. Då har patienten redan bytt 

om till operationskläder och har redan fått eventuell premedicinering. Det preoperativa 

samtalet sker i regel löpande från förberedelserummet ända in till operationssalen och 

överlappar då in, i vad Lindwall och von Post (2009, s. 396) kallar, det intraoperativa 

samtalet.  

 

Det intraoperativa samtalet har enligt Lindwall och von Post (2009, s. 396) klara fördelar då 

patienten ska känna igen anestesisjuksköterskan från det preoperativa samtalet och därigenom 

skapas röd tråd, då den vänskapliga och förtroendefulla relationen forsätter. Tanken bakom är 

helt klart hedervärd och för patientens bästa men i praktiken existerar inte denna relation.  

 

Det har därför funnits vissa svårigheter att hålla sig till den teoretiska referensram (Lindwall 

& von Post (2009) som beskrivs i bakgrunden till denna studie, då det är sådana tydliga 

skillnader mellan teori och praktik. Men för läsarens skull har vi ändå valt att använda oss av 

rubriken ”det preoperativa samtalet” då författarna upplever att det är mer lättbegripligt än 

rubriken ”det intraoperativa samtalet”. Samtalet hålls ju före anestesin och själva ingreppet 

vilket borde göra den valda rubriken mer logisk. Författarna efterlyser därför en teoretisk 

referensram som stämmer bättre överrens med verkligheten. 
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Vidare forskning 

I framtiden kan det vara av intresse att göra en enkätstudie för att på så sätt täcka upp ett 

större patientklientel och deras uppfattning om anestesisjukvården. Hur upplevde patienterna 

det faktum att de till viss del förlorar autonomin över sin egen kropp och tilliten gentemot 

anestesisjuksköterskan? Hur hanterade de sin eventuella oro? Behövs det fler 

informationsalternativ till exempel på internet eller via appar till smartphones, för att 

patienten ska kunna känna sig mer påläst? Hur kan vårdpersonalen arbeta mer 

patientcentrerat? 

SLUTSATS 
Resultatet av föreliggande studie visar på anestesisjuksköterskans ständiga utmaning att aktivt 

arbeta på ett patientcentrerat sätt för att uppnå de krav som ställs på anestesisjuksköterskans 

profession. De största svårigheterna upplevs vara att lyckas ge patienterna information som 

stämmer överens med patientens egna önskemål. Trots detta gav samtliga informanter intryck 

av att de varit mycket nöjda med mötet med anestesisjuksköterskans arbetssätt och bemötande 

även om vissa patienter upplevde att de fick för lite information, medan andra paradoxalt nog 

tyckte de fått för mycket. Det är även av största vikt att ta hänsyn till att patienten befinner sig 

i en utsatt situation när han eller hon ligger på operationsbordet och väntar på att bli nedsövd 

för att därefter bli opererad. Då operationen är enda utvägen för att återfå upplevelsen av hälsa 

upplever patienten inte sig ha något annat alternativ än att följa de instruktioner de får av 

anestesisjuksköterskan. Att utsätta sig för anestesin kan även innebära en rädsla för döden på 

grund av ovetskapen om man vaknar upp efter operationen. Att inge känsla av trygghet hos 

patienten i detta läge är en av anestesisjuksköterskans största utmaningar.  

 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
Med stöd i föreliggande resultat beskrivs anestesisjuksköterskan vårdande förhållningssätt 

med fokus på information på följande sätt: 

• anpassa det preoperativa samtalet till den individuella patientens behov,  

 

• uppmuntra patienten att berätta om sina tankar och upplevelser, 

 

• dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter samt 

 

• utvärdera ditt sätt att föra dialog med patienten. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till informant 
 

Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

anestesivård på högskolan i Borås. I vår studie vill vi rikta oss till Dig som patient och din 

upplevelse av operationen. Med Din hjälp vill vi skriva en uppsats som gör att vi bättre förstår 

patientperspektivet.  

  

Du är tillfrågad med anledning av att Du ska genomgå eller har genomgått en galloperation. 

Du kan när som helst avbryta studien utan vidare förklaring.  

 

Intervjuerna kommer äga rum på vårdavdelningen efter operationen eller på överenskommen 

plats. Varje intervju är tänkt att vara mellan 15–45 minuter, de kommer spelas in och sedan 

skrivas ut ordagrant. Ljudupptagningarna kommer att avidentifieras och inga personuppgifter 

som går att härleda till dig eller till din anhörig kommer att finnas med när intervjuerna 

sammanställs. Materialet kommer endast användas till studiens syfte och inte lämnas vidare 

för användning i andra studier. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Vill Du i efterhand ta del av studiens resultat kan Du kontakta oss på nedanstående uppgifter. 

 

 

Hälsningar 
Student  Handledare/Professor 

Kristoffer Nygren Rodrigo Gutierrez Anders Jonsson 

kristoffer.nygren84@gmail.com rodrigo.g.83@hotmail.com anders.jonsson@hb.se 

0705-563405 0736-432548 0702-765619 

 

 

Samtyckesformulär 
Undertecknad godkänner härmed att Kristoffer Nygren och Rodrigo Gutierrez genomför 

datainsamling inom ramen av vad som ovan beskrivits, gällande upplevelsen av den 

preoperativa förberedelsen. 
 

 

_____________________________  

Stad  

 

_____________________________  

Datum  

 

_____________________________  

Namn  

 

_____________________________  

Namnförtydligande  

 

 

  

  

mailto:anders.jonsson@hb.se
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Bilaga 2 

Verksamhetschefs godkännande av 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.  

 

Syfte med examensarbetet är att fokusera på mötet mellan anestesisjuksköterskan och 

patienten. Detta vill vi göra genom att genomföra en intervjustudie postoperativt med 

patienter som genomgått en elektiv kolecystektomi. De frågor vi kommer fokusera på är bland 

annat hur patienten uppfattade informationen som han/hon fick preoperativt? Stämde den 

överens med hur det faktiskt blev? Saknades någon information? Vilken information saknades 

i sådana fall? 

 

Därefter kommer intervjuerna transkriberas ordagrant och bärande meningar lyftas fram för 

att på så sätt komma till ett resultat. 

 

Intervjuerna sker postoperativt på avdelningen. Urvalsgruppen är vuxna, svensktalande 

patienter som aldrig tidigare varit nedsövda och som skall genomgå galloperation.  

Samtycke fås genom att tidigt på morgonen, innan patienten åker till operation, ge dem ett 

kortfattat informationsblad (se bifogad fil) där vår studie förklaras och om de är intresserade 

av att delta. 

 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till 

datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar 

Kristoffer Nygren               Rodrigo Gutierrez 

E-post: kristoffer.nygren84@gmail.com            E-post: rodrigo.g.83@hotmail.com 

Tfn 0705-563405               Tfn 0736-432548 

 

Handledare / Professor 

Anders Jonsson 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: anders.jonsson@hb.se 

Tfn 0702-765619 
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Kristoffer Nygren genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Jönköping     /       2014 

 

_______________________________ 

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 3 
 
 

 
 
 
Svensk översättning av ASA klassifikationen.  
Antagen av SFAIs styrelse  
27 november 2012  

 

ASA klassifikation ASA physical status classification system  

 
ASA I  
En i övrigt frisk patient  
 

ASA Physical Status 1  
A normal healthy patient  
 

ASA II  
En patient med lindrig systemsjukdom  
 

ASA Physical Status 2  
A patient with mild systemic disease  
 

ASA III  
En patient med allvarlig systemsjukdom.  
 

ASA Physical Status 3  
A patient with severe systemic disease  
 

ASA IV  
En patient med svår systemsjukdom,  
som utgör ett ständigt hot mot livet.  
 

ASA Physical Status 4  
A patient with severe systemic disease that is a 
constant threat to life  
 

ASA V  
En moribund patient, som inte förväntas  
överleva utan operationen.  
 

ASA Physical Status 5  
A moribund patient who is not expected to 
survive without the operation  
 

ASA VI  
En patient, som skall donera organ,  
efter att hjärndöd diagnostiserats.  
 

ASA Physical Status 6  
A declared brain-dead patient whose organs are 
being removed for donor purposes  
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide 
 

Kan du beskriva förloppet från ditt första möte med narkossköterskan tills du somnade 

på operationsbordet? 

Hur kändes det? Hur upplevde du det? Hur menar du? Kan du beskriva? 

 

Hur upplevde du informationen som narkossköterskan gav dig från att ni möttes till du 

somnade? 

Hur kändes det? Hur upplevde du det? Hur menar du? Kan du beskriva? 

 

Hur väl upplever du att informationen du fick preoperativt stämde överens med hur det 

verkligen blev? 

På vilket sätt? Hur menar du? Kan du beskriva? 

 

Vad hade kunnat göras bättre? 

Hur kändes det? Hur upplevde du det? Hur menar du? Kan du beskriva? 

 


