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Sammanfattning    
 
Anestesisjuksköterskan möter dagligen äldre patienter i det perioperativa vårdarbetet. 
Antalet äldre patienter som genomgår ett operativt ingrepp ökar i omfattning och äldre 
patienter har större risk för att drabbas av olika postoperativa komplikationer. 
Konfusion är en postoperativ komplikation som i sin tur leder till allvarliga 
konsekvenser för äldre patienter. Postoperativ konfusion är ett omfattande problem både 
ur ett patientperspektiv och ett hälso- och sjukvårdsperspektiv, eftersom det innebär ett 
stort lidande för patienten och ger även ökade vårdkostnader.  Postoperativ konfusion 
ökar också risken för att drabbas av andra komplikationer såsom fallrisk, infektioner 
och näringsproblem. Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av 
perioperativt vårdande av äldre patienter med fokus på vårdåtgärder som förebygger 
postoperativ konfusion. Studien är en kvalitativ studie där intervjuerna har analyserats 
med innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008). Sex 
anestesisjuksköterskor intervjuades om deras erfarenhet av det perioperativa vårdandet 
av äldre patienter med fokus på vårdåtgärder som förebygger postoperativ konfusion. 
Analysen resulterade i tre kategorier; Närvaro, Ömsesidighet och Beskydd. Dessa tre 
kategorier presenteras i resultatet med tio underkategorier. Anestesisjuksköterskorna 
arbetar med stödjande åtgärder för de äldre patienterna och med deras 
omvårdnadsbehov. Resultatet överensstämmer med litteraturen i ämnet. 
Anestesisjuksköterskorna i studien arbetar förebyggande för postoperativ konfusion 
genom att ge patienten tid, information och genom att använda sig av de vårdåtgärder 
som beskrivs i resultatet. De förebygger postoperativ konfusion utan att alltid vara 
medvetna om det. Deras kunskap kan därför betraktas som erfarenhetsbaserad kunskap 
som är oreflekterad. 
 
Nyckelord: perioperativt vårdande, postoperativ konfusion, anestesisjuksköterska, 
vårdåtgärder, äldre. 
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INLEDNING 

Anestesisjuksköterskor bör ha kompetens att reflektera över utvecklings- och 
forskningsområden och verka för att den anestesiologiska vården blir evidensbaserad. 
Vårt intresse är att utveckla anestesiologisk omvårdnad av äldre patienter, eftersom 
medelåldern är stigande hos de patienter som är i behov av operativa ingrepp. Vi menar 
att det är speciellt viktigt att förebygga postoperativa komplikationer och därmed kan 
anestesisjuksköterskan förhindra onödigt vårdlidande. Konfusion är en postoperativ 
komplikation som innebär stort lidande för patienten och dess anhöriga samt bidrar till 
ökade vårdkostnader. Många äldre drabbas av postoperativ konfusion efter 
genomgången operation men det är det oklart hur stort problemet är. De äldre 
patienterna som drabbas av postoperativ konfusion är en stor grupp som behöver 
synliggöras därför är vi intresserade av att fördjupa oss i anestesisjuksköterskors 
erfarenhet av den perioperativa vårdprocessen hos den äldre patienten med fokus på 
omvårdnadsåtgärder som förebygger postoperativ konfusion. 
 
BAKGRUND 

 
Anestesiologisk omvårdnad - att förebygga komplikationer 
 
Anestesisjuksköterskans arbetsområden förutsätter kunskaper i både det 
omvårdnadsvetenskapliga och det medicinska området men huvuddelen är 
anestesiologisk omvårdnad. Andra komponenter i anestesiologisk vård består av etik, 
forskning och utveckling, ledarskap, perioperativt vårdande samt vårdpedagogik 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). 
 
Att förebygga komplikationer är en viktig prioritet i den anestesiologiska omvårdnaden. 
Det innebär att identifiera avvikelser från den normala perioperativa perioden och att 
arbeta förebyggande för en optimal postoperativ rehabilitering för patienten. Den 
vanligaste komplikationen postoperativt är illamående. Minst 35 % av patienterna 
drabbas av illamående efter operation. En annan komplikation är otillräcklig andning på 
grund av givna opiater, atelektaser, pneumoni, hämmad diafragmafunktion, shivering 
eller smärta. Vanligen samverkar flera faktorer till den otillräckliga andningen. Andra 
vanliga komplikationer efter operation är huvudvärk, urinretention och smärta. 
Hypotension är den vanligaste kardiovaskulära komplikationen. Infektion i 
operationssåret är en annan postoperativ komplikation. Övergående oros- och 
förvirringstillstånd så som konfusion drabbar mest äldre patienter och barn (Halldin, 
2008).  
 
 
Att må bra är ett tänjbart begrepp 
 
Hälsa och sjuklighet är starkt förknippat med individens subjektiva uppfattning av sitt 
tillstånd. Alltför lätt sätts likhetstecken mellan att ha bra hälsa och att ha god 
livskvalitet. Och tvärtom att ha en sjukdom innebär att ha dålig livskvalitet. Att må bra 
och känna sig frisk är för den äldre människan ett tänjbart begrepp. Den som kan nå sina 
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vitala mål är en frisk person. Total frånvaro av sjukdom under åldrandet är sällsynt. 
Många drabbas också av negativa livshändelser som att mista sin partner genom 
dödsfall. Äldre vänjer sig successivt vid krämpor och besvär och uppfattar sin hälsa som 
god om man kan göra det man tycker är roligt och meningsfullt i tillvaron (Grimby, 
2001).   
 
Åldrandet kännetecknas av nedbrytande krafter 
 
Åldrande kan definieras som ”summan av de fysiologiska och irreversibla förändringar 
som gradvis kommer att drabba alla individer av en art om de lever tillräckligt länge. I 
det långa loppet försvagar åldrandet organismen i sådan grad att det är oförenligt med 
liv” (Laake, 1993). De flesta sjukdomar ökar i frekvens med stigande ålder och 
konsekvenserna av sjukdomar blir mer uttalade ju äldre den drabbade är. Detta beror på 
att äldre inte förmår upprätthålla balans i kroppen på samma sätt som de yngre. Vilket 
beror på förändringar i nervsysystemet, hjärt- och kärlsystemet samt njurfunktionen. 
Hos de äldsta individerna skapar problem i ett organ också problem i de andra 
organsystemen i kroppen (Grimby, 2001).  
Man brukar skilja på kronologisk ålder och biologisk ålder. Den biologiska åldern kan 
variera kraftigt men efter 75 år har de flesta människor mer eller mindre nedsatt 
funktionsförmåga såväl fysiskt som mentalt (Hovind, 2005). Wikby och Johansson 
(1999) skriver att förändringarna uppträder hos alla individer av en art, förändringarna 
beror på faktorer i individens inre biologiska miljö, förändringarna är långsamma och 
tilltagande, förändringarna är irreversibla. Effekten av dessa förändringar är att den 
äldre människan får försämrade möjligheter att klara olika påfrestningar och därmed en 
sämre överlevnadsförmåga.  
 
Fysiologiskt åldrande 
 
Under åldrandet minskar kroppsvattnet påtagligt. Detta framförallt beroende på att 
muskelcellerna, som innehåller mycket vatten, minskar till antalet och även i storlek. 
Att mängden kroppsvatten minskar med åldern leder till att andelen kroppsfett ökar. 
Fettlösliga läkemedel får därför en större distributionsvolym, vilket kan leda till längre 
halveringstid hos den äldre patienten. Med stigande ålder förändras både kroppens 
förmåga att ta upp, fördela, omvandla och utsöndra läkemedel. Hos en gammal 
människa minskar blodflödet i levern, det kan vara reducerat till nära hälften, vilket 
leder till en långsammare metabolism. Njurarnas funktion avtar också med åldern. 
Njurens förmåga att utsöndra läkemedel minskar, vilket ger förlängd halveringstid och 
förhöjda läkemedelskoncentrationer i kroppen. Äldre människor löper därför en ökad 
risk för biverkningar av läkemedel av flera skäl. Dels de fysiologiska förändringarna 
som ökar känsligheten för läkemedlen dels använder äldre ofta många olika läkemedel 
samtidigt vilket i sig utgör en ökad risk faktor för läkemedelsbiverkningar och 
interaktioner (Wahlund, 2006).  
 
Äldre patienter är känsligare för sedativa och hypnotika som leder till respiratoriska och 
cirkulatoriska problem. Det är viktigt att kontrollera och respektera signaler och respons 
hos de äldre patienterna (Halldin, 2008). Blodflödet till hjärnan minskar med 20 % och 
hjärnans autoreglering av blodtrycket blir försämrad vilket gör att blodförsörjningen till 
hjärnan lättare kommer i fara vid blodtrycksförändringar (Wahlund, 2006). Även 
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muskelmassan avtar med stigande ålder och parallellt med detta minskar också 
muskelstyrkan. Skelettet blir försvagat ju äldre individen blir på grund av förlust av 
mineraler. I hjärtkärlsystemet förändras pumpförmågan till det sämre med åldern och 
likaså den fysiska prestationsförmågan. Den äldre patienten har en nedsatt 
hjärtminutvolym. Blodkärlen blir mindre elastiska och mer stela hos äldre. Med 
stigande ålder försämras också gasutbytet i lungorna. Kraften i andningsmuskulaturen 
minskar och bröstkorgen blir stelare. Njurens filtrationsförmåga är i 80 årsåldern 
halverad jämfört med sin maximala kapacitet. Njurens genomblödning minskar och dess 
förmåga att koncentrera urin avtar. Äldre behöver 20-30 procent större urin mängder för 
att utsöndra samma mängd nedbrytningsprodukter som en yngre person. Äldre drabbas 
därför lättare av vätskebrist vid feber, trauma eller liknande (Grimby, 2001; Wahlund, 
2006). 
 
Åldrande medför flera förändringar i centrala nervsystemet. Nätverket mellan neuronen 
i hjärnan blir allt glesare med stigande ålder. Detta kan medföra att tankebanorna 
fungerar sämre och minnet förändras liksom den psykomotoriska snabbheten. 
Åldersförändringar i hjärnan leder också till att primärminnet arbetar långsammare och 
sömnmönstret förändras (Wahlund, 2006). Halldin (2008) skriver att det totala 
blodflödet minskar signifikant och neurotransmittorer som katekolamin, serotonin och 
acetylkolin reduceras i både hjärnan och ryggmärgen. Hjärnans förmåga att tolka 
inkommande signaler minskar och framförallt hastigheten i tolkningen. Hjärnan 
minskar i vikt från 25 till 75 års ålder med 10 %, framförallt till följd av att hjärnceller 
dör. Det är främst hjärnceller vars transmittorsubstans är dopamin eller acetylkolin som 
tillbakabildas. Det är ännu inte helt känt i vilken utsträckning detta påverkar individens 
kognitiva förmåga under åldrandet. Ett cellbortfall medför inte nödvändigtvis ett bortfall 
av funktionsförmåga. Hjärnan har en överkapacitet och generellt har det totala antalet 
nervceller mindre betydelse för funktionsförmågan än nervcellernas förmåga att 
kommunicera med varandra. Antalet synapser minskar också med åldern vilket kan vara 
en orsak till att det tar längre tid för den äldre personen att bearbeta information (Wikby 
& Johansson, 1999). De vanligaste sjukdomarna bland äldre över 70 år är högt 
blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och ledbesvär (Grimby, 2001). 
 
Kognitivt åldrande 
 
Kognition är hur vi som individer tar upp, hanterar och använder informationen om vår 
omgivning i mötet med andra. Kognition innefattar i huvudsak fyra olika delar: 
perception, minne, tänkande och språk. När man blir äldre kan synen och hörseln 
påverkas vilket gör att den äldre har svårare att uppfatta olika sinnesintryck. En svårt 
sjuk person med intensiv smärta kan ha svårt att koncentrera sig på andra sinnesintryck 
eller ta emot information (Stål, 2008).  
Prestationsförmågan hos en individ som blir äldre är relativt stabil. Verbal förmåga, 
logiskt tänkande och problemlösning kan vara väl bibehållna i mycket hög ålder. Det 
som försämras med stigande ålder är att snabbt kunna bearbeta ny information och 
utföra uppgifter under tidspress. Med hjälp av träning kan den kognitiva förmågan 
förbättras. Detta tyder på att hjärnan har en reservkapacitet för att klara de 
nervcellsförluster som sker när man blir äldre. Det finns neurobiologiska förutsättningar 
för fortsatt kognitiv utveckling under åldrandet. Geropsykologisk forskning pågår för att 
bättre förstå de mekanismer som ligger bakom de kognitiva förändringar som sker 

3



under åldrandet. I vårt samhälle där förändringar sker i hög takt blir erfarenheter och 
färdigheter snabbt föråldrade vilket påverkar vår värdering av äldres förmågor. Den 
äldre människans kognitiva förmåga kan vara välbevarad i hög ålder och åldrandet kan 
vara en period av fortsatt intellektuell utveckling (Wikby & Johansson, 1999). 
 
Förändringar i hjärnans acetylkolinsystem gör att äldre människor är mer känsliga för 
antikolinergika. Antikolinerga läkemedel påverkar de kognitiva funktionerna hos den 
äldre patienten och detta kan yttra sig som alltifrån lättare minnesstörnig till konfusion. 
Ju mer antikolinerga läkemedel som används desto större är risken (Wahlund, 2006). 
Bland äldre är konfusion ett vanligt och allvarligt tillstånd. Konfusion ger ökad 
mortalitet och själva tillståndet är plågsamt med känslor av stark fruktan och stark oro. 
Konfusion är underdiagnostiserat i kliniken. Studier har visat att 33-66% av alla fall 
med konfusion missas. Trots att konfusion är ett så vanligt problem så känner man inte 
till de bakomliggande mekanismerna. Troligen ligger förändringarna på biokemisk och 
elektrofysiologisk nivå (Wahlund, 2006). 
 
Konfusion 
 
Definition 
 
Med äldre patienter avses i denna uppsats en ålder över 65 år. 
Med konfusion avses ett akut, i regel övergående, tillstånd som yttrar sig med bristande 
förmåga till uppmärksamhet, koncentration, tänkande och uppfattning (Gulmann, 2003). 
 
Orsaken till konfusion är flerdimensionell där kroppslig sjukdom, biverkningar av 
mediciner, stress, dehydrering eller abstinens är några faktorer. Konfusion påverkar 
uppmärksamhet, orienteringsförmåga, minne, planering och organisationsförmåga. Det 
är ofta ett övergående tillstånd och störningar i dygnsrytm är vanliga. Symtomen för 
konfusion varierar ofta under dygnet. Konfusion varar i de flesta fall i några dagar upp 
till en vecka (Gulmann, 2003). 
 
Bedömning och symtom 
 
Idag används kriterierna enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition) för att diagnostisera konfusion. Bedömningskriterier är: 
Medvetande störning; försämrad uppmärksamhet, patienten framstår i kontaken med 
andra som avlägsen, slö och okoncentrerad. 
Kognitiva förändringar; såsom försämrat minne, desorientering, språkstörning eller 
perceptionsstörning som inte kan förklaras med manifest eller debuterande 
demenssjukdom. 
Utveckling på kort tid; vanligen timmar eller dagar av störningen som har benägenhet 
att flukturera under dygnets lopp 
 
Vid sidan av diagnoskriterierna visar den kliniska bilden ofta upp ytterligare symtom. 
Symtom på konfusion beskrivs enligt Gulmann (2003) och Wahlund (2006) på följande 
sätt: 
hyperaktivitet (raslöshet, motorisk oro)  
hypoaktivitet (orörlighet, apati) 
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störd dygnsrytm 
känslomässig labilitet (nedstämdhet, aggressivitet, oro, ångest, irritabilitet) 
perceptionsstörningar (vantolkningar, illusioner, hallucinationer) 
desorganiserad tankeverksamhet 
fragmenterat tal samt 
neurologiska symtom (reflex- och tonusförändringar, tremor)  
 
Dokumentation och skattningsskalor 
 
Som hjälpmedel att ta reda på om en akut förändring har skett i patientens tillstånd kan 
konfusionsskalor användas. En som används alltmer är den så kallade Confusion 
Assessment Method/CAM-skalan som är enkel att använda och väl validerad. CAM-
skalan undersöker tecken på akut förändring i patientens mentala status, 
ouppmärksamhet, oorganiserad tankeverksamhet och förändrad medvetande grad 
(Wahlund, 2006). Mini Mental Test/MMT är en annan kognitiv skattningsskala som är 
relativt lätt att utföra. MMT är dock inte så bra för konfusion utan mer lämplig för 
demensutredning. Patienten får nämligen inte vara förvirrad, akut somatiskt sjuk eller 
upprörd när testet genomförs (Gulmann, 2003). 
 
Den vanligaste differentialdiagnosen till konfusion är demenssjukdom. Symtomen vid 
konfusion är till skillnad från demens akut påkomna och vanligen reversibla. Andra 
differentialdiagnoser är manier, schizofreni och depression (Wahlund, 2006). 
 
Risker för postoperativ konfusion 
 
Etiologin bakom postoperativ konfusion är osäker och det är även osäkert hur vanligt 
problemet i realiteten är. Orsaken till detta är att vi fortfarande vet så lite om effekterna 
av anestesiläkemedlen på hjärnan (Crosby & Culley, 2003). Hög incidens av konfusion 
har rapporterats efter höftoperationer med händelse i storlek 25-60 % hos äldre personer 
(Andersson, Gustavsson & Hallberg, 2001). Det är också känt att incidensen för 
postoperativ konfusion hos patienter 65 år eller äldre har rapporterats till 10-15 % att 
jämföra med 1,1% hos patienter 55 år eller yngre. Att äldre drabbas i högre utsträckning 
än yngre av postoperativ konfusion kan bero på att äldre har en lägre halt av 
neurotransmittorer i hjärnan såsom acetylkolin. Läkemedel med antikolinergika såsom 
atropin och skopolamin associeras med postoperativ konfusion. Att antikolinergika ger 
konfusion beror förmodligen på bristen på kolinergika hos äldre. Antikolinergika bör 
därför undvikas till riskpatienter för konfusion. Studier visar också att män är 
överrepresenterade hos patienter med postoperativkonfusion (Crosby & Culley, 2003).  
 
Postoperativ konfusion är inte beroende av vilken anestesi som används om jämförelse 
görs mellan patienter opererade med spinal, epidural eller generell anestesi, fastslår 
Crosby och Culley (2003). Däremot mår de patienter som är sövda bättre av att sova 
”djupare” än ”lättare” med tanke på postoperativ konfusion (Farag, Chelune, Schubert, 
& Mascha, 2006).  
 
 
 

5



Preoperativa riskfaktorer 
 
Lång väntetid inför operation ger ökad tendens till konfusion (Lundström, Edlund, 
Lundström & Gustafson, 1998). Ny miljö och stress, både fysisk och psykisk, ökar 
risken för postoperativ konfusion (Wahlund, 2006). Crosby & Culley (2003) beskriver 
risker för konfusion som orsak till inskrivning på sjukhus, läkemedelsinteraktioner, 
alkoholism och tidigare depression (Crosby & Culley, 2003). Andra risker preoperativt 
är hög ålder, försvagad syn, hörselnedsättning, flera sjukdomar samtidigt och akut 
inläggning. Vid test av kognitiv förmåga med hjälp av ett test av kognitiv förståelse är 
låg poäng på det testet innan operation en riskfaktor för konfusion postoperativt 
(Aldemir, Özen, Kara, Sir & Bac, 2001; Andersson et al., 2001; Wahlund, 2006). 
Sjukdomar som speciellt förknippas med risk för postoperativ konfusion är 
hjärtkärlsjukdomar och diabetes (Yildizeli et al., 2005). Laboratoriemässigt finner man 
att onormalt ökade nivåer av serum natrium, kalium och glucos ger ökad risk för 
postoperativ konfusion (Schuurmans, 2001; Yildizeli et al. 2005). Preoperativt lågt Hb 
och låg plasmanivå av albumin är också en riskfaktor (Agnoletti et al., 2005; Van der 
Mast, Van den Broek, Fekkes, Pepplinkhuizen & Habbema, 1998). Läkemedel som kan 
utlösa konfusion är till exempel antikolinergika, bensodiazepiner och steroider 
(Wahlund, 2006). Riskfaktorer kan också vara ålder, demens, tidigare stroke och 
depressioner (Halldin, 2008). 
 
Infektion preoperativt är en annan riskfaktor liksom feber och hypotermi. Att patienten 
har en urinkateter utgör också en riskfaktor (Aldemir et al., 2001; Rothschild, Bates & 
Leape, 2000; Schuurmans, 2001). Det finns även ett samband mellan preoprativ smärta 
och postoperativ konfusion. Svår smärta preoperativt ger högre risk för konfusion 
postoperativt än behandlad smärta. Rekommendationen är att äldre patienter som ska 
opereras ska få en mer intensifierad smärtkontroll (Schuurmans, 2001; Vaurio, Sands, 
Wang, Mullen & Leung, 2006). Om den äldre patienten innan operation tvingas göra 
flera undersökningar ger det ökad incidens av konfusion postoperativt. Patienter som är 
undernärda i dåligt fysiskt som kognitivt status drabbas också i högre grad av 
postoperativkonfusion (Agnoletti et al., 2005; Schuurmans, 2001).  
 
Intraoperativa riskfaktorer  
 
Intraoperativa faktorer som har betydelse för postoperativ konfusion är vilken operation 
det rör sig om. Exempelvis så ger thorax kirurgi, ortopediska operationer och 
ögonoperationer ökad risk för konfusion. Andra faktorer är hur lång operationstiden är, 
användning av antikolinergika, komplikationer under operation så som hypotension, 
hyperventilation, hypoxi och stora blodförluster (Agnoletti et al., 2005; Schuurmans, 
2001; Yildizeli et al., 2005). Operation nattetid och långa operationer bidrar också till 
ökad risk för postoperativ konfusion liksom om operationen medför lång mobilisering 
efteråt (Andersson et al., 2001; Michel, Cole, Primeau & Bellavance, 1998). 
 
En annan viktig orsak till postoperativ konfusion är cerebral hypoxi som kan orsakas av 
t.ex. hypoventilation, andningsdepression, blödningsanemi och/eller blodtrycksfall. 
Även förhöjd kroppstemperatur ökar behovet av syretillförsel med ca 10 % för varje 
grads temperaturförhöjning. Lungembolier, fettembolier efter frakturer, pneumoni men 
även hjärtarytmier och hjärtsvikt kan också försämra den cerebrala syresättningen 
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(Inouye et al., 1999). Hypoxi reducerar frisättning av acetylkolin som verkar ha en 
betydande roll i upprätthållandet av psykisk och fysisk funktion (Farag et al., 2006). 
 
Postoperativa riskfaktorer  
 
Postoperativ smärta ger ökad risk för konfusion. Förutom smärta är oigenkännbar miljö 
och rörelsebegränsning riskfaktorer för konfusion postoperativt. Patienten ska inte 
begränsas postoperativt och ha så lite intravenösa nålar och katetrar som möjligt 
(Michel et al., 1998; Yildizeli, 2005). Äldre patienter som själva har fått administrera 
morfin efter operation utvecklar mer sällan konfusion (Gulmann, 2003). 
 
Att drabbas av konfusion 
 
Hos äldre patienter som utvecklar konfusion är dödligheten 20 till 75 % gånger högre än 
hos de som inte får konfusion av sjukhusintagna patienter. Konfusion och dödlighet hör 
samman eftersom det är de sjukaste och svagaste som drabbas. Men det utgör inte bevis 
på att konfusion i sig är livshotande (Gulmann, 2003). Konfusion är underdiagnostiserat 
vilket delvis kan bero på att symtomen ses på som depression eller glöms bort när man 
fokuserar på den fysiska sjukdomen eller misstolkas som vanligt åldrande (Rothschild et 
al., 2000). Men bland äldre är konfusion ett vanligt och allvarligt tillstånd. Konfusion 
ger ökad mortalitet och själva tillståndet är plågsamt med känslor av stark fruktan och 
stark oro. Tidigare har uppfattningen varit att patienten inte kommer ihåg något av sin 
konfusion men på senare tid har studier visat att patienten upplever starka känslor av 
fruktan, hopplöshet och misstänksamhet (Wahlund, 2006). 
 
Fagerberg och Jönhagen (2002) beskriver patientens upplevelse av att drabbas av 
postoperativkonfusion. Patienter upplever, när de är drabbade av konfusion, en känsla 
av ensamhet och hopplöshet i situationen. Omgivningen upplevs inte förstå patienten 
och de kan inte kommunicera sitt lidande. Efteråt är det många som känner skam över 
hur de har agerat under sitt konfusionstillstånd både mot vårdpersonal och mot 
anhöriga.   
 
Konfusion leder till multipla komplikationer och allvarliga konsekvenser så som ökad 
fallrisk, frakturer, liggsår, inkontinens, näringsproblem och ökad risk för infektioner. 
Patienter som utvecklar postoperativ konfusion får en längre vårdtid och är oftare i 
behov av hjälp från kommunen efter utskrivning (Hovind, 2005; Franco, Litaker, Locala 
& Bronson, 2001). Vårdtiden kan bli upp till fyra gånger så lång hos de patienter som 
utvecklar konfusion postoperativt. Längre vårdtid ger också ökad kostnad för vården 
(Agnoletti et al., 2005; Lundström et al., 1998).  
 
Vård av äldre patienter 
 
Att vårda äldre patienter är lite svårare än att vårda yngre patienter (Dunn, 2006). Mot 
bakgrund av åldersförändringar är det viktigt för vårdpersonal att kontrollera vad de 
äldre patienterna har uppfattat. Det är även viktigt att kontrollera de äldre patienternas 
syn, hörsel och kognitiva funktioner och kontrollera eventuella fysiska besvär eller 
andra kommunikations svårigheter (Dunn, 2006; Halldin, 2008). Nedsättningarna kan 
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leda till kommunikationssvårigheter och även svårigheter att ge information och för 
vårdpersonal att göra sig förstådda (Dunn, 2006). 
 
Den äldre patienten behöver bemötas på ett speciellt sätt. Man ska tänka på etiken och 
att patienten ska samtycka till vården. Problemet med hörselnedsättning eller demens 
gör att det blir svårt att informera och få patientens samtycke. Därför ar det bra att ha 
närstående med vid informationen i en sådan situation (Wahlund, 2006). Att vårda en 
äldre patient med konfusion kräver också mycket av sjuksköterskornas tid. De kan inte 
ha bråttom i arbetet med den patientgruppen och de känner att de hela tiden måste kolla 
patienten med symtom på konfusion. Samtidigt som de har andra patienter att ta hand 
om på uppvakningsavdelningen. Sjuksköterskor känner sig också frustrerade att ta hand 
om patienter med konfusion då de känner att de saknar kunskap om bästa strategi. Små 
resurser satsas på den här patientgruppen (Dahlke & Phinney, 2008). Samtidigt är det 
mycket viktigt att sjuksköterskorna tar patienten och dess upplevelser på allvar och att 
de kan förstå vad som ligger bakom. Anestesisjuksköterskan måste lyssna till den äldre 
patienten och lita på de upplevelser som patienten beskriver (Fagerberg & Jönhagen, 
2002). 
 
Förebyggande av postoperativ konfusion 
 
Förebyggande av postoperativ konfusion borde ta sin början preoperativt, menar 
Demure (2006). Alla patienter över 65 år borde utvärderas med avseende på riskfaktorer 
för postoperativ konfusion preoperativt. Om man identifierar riskpatienter för konfusion 
borde det vara möjligt att ge resurser till de patienter som behöver det mest och 
därigenom förebygga postoperativ konfusion. Kognitiva test borde utföras som rutin på 
alla äldre patienter som ska opereras, föreslår Strömberg (Lindgren, Nordin, Öhlén & 
Svensson, 1997).  
 
Regional anestesi är att föredra som anestesimetod eftersom det är lättare att observera 
en vaken patient med hänsyn till cerebrala symtom eller andra besvär (Dunn, 2006; 
Halldin, 2008). För att använda sig av effektiva strategier för att förhindra konfusion i 
samband med operation, är det viktigt att känna till vilka patienter som är i riskzonen. I 
det dagliga vårdarbetet med patienten ska observationer på symtom av konfusion göras. 
Dokumentation av beteendeförändringar, även små förändringar är viktiga, eftersom 
konfusion är ett stort hot för hospitaliseringen av äldre patienter (Schuurmans, Duursma 
& Shortridge-Baggett, 2003). 
 
Att genom god omvårdnad få patienten att känna trygghet är en av hörnstenarna i att 
förebygga konfusion postoperativt. God omvårdnad med en klar och tydlig vårdmiljö 
och systematisk orientering av patienten till den aktuella situationen är en effektiv 
omvårdnands handling mot konfusion (Inouye, 1999). Följande vårdåtgärder 
rekommenderas för att minska risken för konfusion (Hovind, 2005): 

 
• Grundlig information om vad som ska ske.  
• Avskärmad, lugn miljö.  
• Så få sjuksköterskor som möjligt.  
• Förebyggande åtgärder mot blodtrycksfall.  
• Förebyggande åtgärder mot hypoxi.  
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• Det är viktigt att tillgodose den äldre patientens behov av trygghet, säkerhet och 
integritet under den preoperativa fasen. 

Att patienterna operaras så snart som möjligt, noggrann medicinsk bedömning och 
trombosprofylax är tre saker som förebygger konfusion. Oxygenterapi, från ankomst till 
sjukhus till och med första postoperativa dagen förebygger konfusion. Aggressiv 
behandling av blodtrycksfall på över 30 % av det preoperativa värdet eller till under 90 
mm Hg ska behandlas snabbt med vätskeersättning eller pressorsubstanser. Noggrann 
postoperativ bedömning och behandling av komplikationer förebygger också 
postoperativkonfusion (Hovind, 2005). 
 
Ett preoperativt besök skulle enligt flera författare vara av särskild betydelse för den 
äldre patienten. Anestesisjuksköterskan kan se till att den äldre patienten är så väl 
förberedd som möjligt och känner sig trygg med det som ska ske. I en operationssal kan 
bullernivån vara hög. Innan operationen inleds är det ofta flera personer som ägnar sig 
åt patienten samtidigt. Detta kan upplevas förvirrande för äldre med reducerade 
sinnesfunktioner. Lugn miljö med så få personer som möjligt rekommenderas när den 
äldre patienten ska opereras (Hovind, 2005). Flera studier har visat positiva effekter av 
preoperativ information och samtal i postoperativa komplikationer. Ett preoperativt 
samtal med information ger minskad oro, minskad återhämtningstid, minskade 
komplikationer och analgetika användning, ökad tillfredställelse hos patienterna och 
ökad compliance.  Minskad vårdtid ger också minskade kostnader (Tse & So, 2008). 
 
För att förebygga konfusion postoperativt ska man hos riskpatienter eliminera alla 
mediciner som ökar risken, de ska vara optimala i vätskebalansen, smärtfria genom 
aggressiv smärtbehandling och säkra en igenkännbar miljö postoperativt. Patienten bör 
inte begränsas postoperativt och bör ha så lite intravenösa nålar och katetrar som möjligt 
(Yildizeli et al., 2005).  
 
Ett rutinmässigt test av orienteringsgrad vid ankomsten till sjukhuset har visat sig vara 
ett hjälpmedel i omvårdnaden av de äldre patienterna och detta används i dag vid flera 
ortopedkliniker i Sverige. För att säkerställa ett gott omhändertagande krävs att 
desorienterade patienter identifieras på ett mycket tidigt stadium, helst med ett kort, 
verbalt orienteringstest. Det är dessutom viktigt att uppgifter om orienteringsgrad – vare 
sig den är mätt eller bedömd – dokumenteras för att dessa uppgifter sedan skall kunna 
följas före och efter operation. Rekommendationer från socialstyrelsen är att: 
Bedömning och dokumentation av mentalt tillstånd före skadan bör ingå rutinmässigt i 
ankomstbedömningen. Bedömning och dokumentation av orienteringsgrad bör ske 
fortlöpande så länge behov föreligger (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Den anestesiologiska omvårdnaden bör utgå från varje patients resurser och behov. 
Anestesisjuksköterskan ansvarar för att ”identifiera perioperativa vårdbehov, upprätta 
en omvårdnadsplan, leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder”. Förmåga att vara 
mottaglig och uppmärksam för varje individuell patients situation och visa omsorg och 
respekt gör det möjligt för anestesisjuksköterskan att ge ett professionellt intryck till 
patienten och skapa en miljö med lugn, trygghet och tillit (SFS, 2008).  
Anestesisjuksköterskan ska se patienten i sin helhet, innefattande både medicinskt status 
och som en självständig individ. Miljön på en operationsavdelning och det kirurgiska 
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ingreppet i sig kan upplevas väldigt skrämmande för patienten vilket ställer höga krav 
på omvårdnaden (Halldin 2008).  
 

PROBLEMFORMULERING 

Medellivslängden ökar och därmed även åldern på patienter som genomgår operationer. 
Följaktligen är det i allt större omfattning äldre patienter som opereras. 
Anestesisjuksköterskan möter dagligen äldre patienter i sitt perioperativa vårdarbete. 
Patienter som är över 65 år löper större risk att få postoperativa komplikationer än 
yngre. Postoperativ konfusion är en vanlig men underdiagnostiserad komplikation. För 
patienter som drabbas av konfusion innebär det ett vårdlidande med stark fruktan och 
oro. Konfusion kan även resultera i en rad andra komplikationer såsom ökad fallrisk, 
frakturer, inkontinens, näringsproblem och ökad risk för infektioner. Sammantaget leder 
komplikationerna till ökade vårdtider i samband med operation och i större utsträckning 
behov av hjälp i hemmet efter utskrivning. Konsekvenserna av postoperativ konfusion 
hos äldre är omfattande både ur ett patientperspektiv och ett hälso- och 
sjukvårdsperspektiv. Att undersöka om anestesisjuksköterskans vårdhandlingar kan 
påverka den äldre patientens risk för att utveckla postoperativ konfusion är därför av 
värde. Vinsten med att studera detta område kan vara att öka kunskapen och förståelsen 
av att vårda äldre patienter. Och vilka vårdåtgärder som förebygger postoperativ 
konfusion och därmed ger ett minskat vårdlidande.  
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av det perioperativa vårdandet 
av den äldre patienten med fokus på vårdåtgärder som förebygger postoperativ 
konfusion. 
 
 
METOD 

Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ forskning försöker se sanningen via betraktarens ögon, där synsättet är 
beroende av vilket kontext som forskaren befinner sig i. Det vårdvetenskapliga synsättet 
innefattas av att patienten ses som en helhet och där vårdaren sätter patienten i fokus. 
Denna centrala utgångspunkt är grunden vid tolkning av kvalitativ forskning. 
Tolkningen bör ses i sitt sammanhang där flera tolkningar ”kan vara giltiga även om de 
är olika”. Vid analys av texter med kvalitativ metod är målet att beskriva skillnader och 
likheter som sedan presenteras i kategorier och teman. Kvalitativ metod används när 
forskaren vill få en variation och kvalité i resultatet istället för mängd och 
generaliserbarhet. Kvalitativ innehållsanalys har valts ut för att analysera de 
semistrukturerade intervjuerna (Lundman & Hällgren Granheim, 2008).  
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Urval  
 
Urvalet bestod av anestesisjuksköterskor från två sjukhus i södra Sverige. Kriterier som 
sattes upp för urval var att anestesisjuksköterskan skulle vara anställd på någon av de 
utvalda avdelningarna och varit yrkesverksam i minst ett år. Sammanlagt sex 
anestesisjuksköterskor planerades ingå i studien. Anestesisjuksköterskor som uppfyllde 
kriterierna valdes ut av undersökarna i samråd med avdelningsföreståndarna för att ingå 
i studien. Intervjupersonerna tillfrågades personligen av undersökarna om de ville delta i 
studien. Undersökarna valde anestesisjuksköterskor med flerårig erfarenhet som 
anestesisjuksköterskor. I undersökningen ingick sex kvinnor med ålderspridning från 40 
till 60 år. Antal års erfarenhet som anestesisjuksköterskor varierade från 5 till 15 år. 
Anestesisjuksköterskor med lång erfarenhet valdes ut eftersom vi tror att de har mycket 
kunskap om vårt valda ämne. Undersökarna tog kontakt med respektive kliniskchef, för 
anestesikliniken på de två sjukhus, genom ett informationsbrev och ansökte om tillstånd 
att genomföra studien (bilaga I). Efter beviljat tillstånd från klinikcheferna togs 
personlig kontakt med de två avdelningsföreståndarna. Vid detta tillfälle lämnades ett 
brev med information om studien upplägg (bilaga II). Informationsbreven innehöll en 
presentation av undersökarna, beskrivning av studiens syfte, frivilligheten att delta, 
beräknad längd på intervjun, nyttan med studien, rätten att avbryta och att 
anestesisjuksköterskornas svar skulle behandlas konfidentiellt. Vidare angavs namn och 
telefonnummer, både till undersökarna och till deras handledare, för ytterligare 
information och svar på eventuella frågor. Efter kontakt med avdelningsföreståndarna 
togs personlig kontakt med anestesisjuksköterskorna. De fick en förfrågan om att delta i 
studien muntligt och erhöll skriftlig information om studien (bilaga III).  
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna 
gjordes en litteraturgenomgång inom kontextet anestesisjukvård, äldre patienter och 
konfusion genom sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och Medline för att erhålla 
en översikt på vilken forskning som fanns tillgänglig. Därefter utformades en 
problemformulering för att klargöra forskningsområdet. Intervjufrågorna växte fram 
genom att problemformuleringen tog form. Undersökarna valde sedan ut sex 
informanter som tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i studien och fick 
information om studiens syfte (bilaga III).  
 
De sex intervjuerna genomfördes under fyra veckor. Intervjuerna varade mellan 20-45 
minuter, inklusive småprat och utfördes i ett ostört rum. Samtliga intervjuer 
genomfördes på anestesisjuksköterskornas arbetsplats. Anestesisjuksköterskorna valde 
själva plats för intervjun. Innan intervjun påbörjades informerades intervjupersonen 
igen av undersökaren om rätten att när som helst avbryta sitt deltagande och att 
materialet skulle behandlas konfidentiellt. Undersökarna utgick ifrån en intervjuguide 
vid alla intervjuer (bilaga IV) där samtliga anestesisjuksköterskor fick samma 
inledningsfråga: ”kan du berätta om dina erfarenheter av perioperativvård av äldre?”. 
Ordningen på frågorna och följdfrågor var inte de samma under varje intervju utan 
undersökarna försökte få intervjupersonen att tala fritt och avslappnat. Kompletterande 
frågor som ställdes utifrån intervjuguiden var: Vad tänker du på under anestesin? 
Tänker du på riskerna för att utveckla postoperativ konfusion hos äldre patienter? Tror 
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du att du kan minska risken för postoperativ konfusion med något i ditt vårdarbete? I så 
fall hur? För att få informanterna att berätta mer ställde vi följdfrågor som ”hur gör du 
det?” ”kan du förklara…”. Intervjuguiden konstruerades utifrån bakgrundslitteraturen. 
Bandspelare användes vid samtliga intervjuer efter medgivande av intervjupersonen. 
Tre intervjuer gjordes var och vi skrev ut våra egna intervjuer. Vi kom överens om att 
skriva ut allting ordagrant även ord som ”mm” och ”ehh”.  Banden med de inspelade 
intervjuerna förstördes efter att de skrivits ut.  

 
Dataanalys 
 
För att analysera intervjuerna valdes kvalitativ innehållsanalys. Metoden kan användas 
på material av olika kvalitet och anpassas till varje individs erfarenheter och därmed kan 
analysen genomföras på olika tolkningsnivåer beroende på forskarens tidigare 
kunskaper. Metoden är induktiv eftersom intervjuerna tolkats enligt innehållsanalysens 
analyssteg som beskrivs av Lundman & Hällgren Granheim. Analysstegen sker i 
följande ordning; analysenhet, domän, meningsenheter, kondensering, kodning 
underkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren Granheim, 2008).  
Intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades. Analysen gjordes genom att 
materialet lästes igenom flera gånger för att få en förståelse om innehållet i varje enskild 
intervju. Denna läsning gjorde vi var för sig. När vi hade en helhetsbild av innehållet 
började vi sedan tillsammans diskutera innehållet och kunde tydligt se tre domäner. 
Efter detta började vi att söka efter meningsbärande enheter som svarade mot syftet i 
intervjuerna. När vi hade tagit ut meningsbärande enheter från texten blev nästa steg att 
leta efter likheter och skillnader. Vi grupperade sedan de meningsbärande enheter som 
handlade om samma område till övergripande grupper. Efterhand blev grupperna mer 
tydliga och vi kunde forma tio underkategorier och tre kategorier. Under analysens gång 
jämförde vi hela tiden materialet mot syftet för att få fram det som var intressant i 
förhållande till studiens syfte.  
 
Forskningsetiska överväganden 
 
När undersökningen ska börja bör frågan ställas om vilka etiska problem som kan 
uppkomma. Det är viktigt att reflektera över det etiska förhållningssättet i forskning. 
Undersökarna har beaktat etiska avgöranden genom hela processen med 
undersökningen. Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det fyra allmänna krav på 
forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att informanterna får information om studiens syfte och 
upplägg. De ska få information om att deltagandet är frivilligt och om de har rätt att 
avbryta sin medverkan. Informanterna i studien har fått både muntlig och skriftlig 
information där de informerats om studiens syfte och om att deltagandet är frivilligt och 
att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan motivation. Om det finns risk för 
obehag för deltagarna så ska det redovisas. Även om ämnet inte uppenbart verkar beröra 
känsliga frågor, kan informanterna uppleva frågorna som känslosamma och svåra att 
besvara. Detta har beaktats och vi bedömde att risken för obehag för informanterna i vår 
studie var minimal (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien ska ha gett sitt medgivande till att delta 
i studien och att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Vi har i studien fått 
muntligt samtycke av informanterna att delta i studien. Rätten att avbryta sin medverkan 
informerades om både skriftligt och muntligt. Alla intervjupersoner har fått samma 
information och behandlats lika (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Konfidentialitetskravet betyder att informanterna inte ska kunna identifieras i studien. 
Det inspelade intervju materialet har förvarats så att obehöriga inte har kunnat ta del av 
det. Och banden med intervjuerna spelades över när intervjuerna var utskrivna. Det är 
bara undersökarna som har haft tillgång till de inspelade banden och de utskrivna 
intervjuerna har bara lästs av undersökarna och handledaren. 
 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för 
forskningsändamål. Detta har efterföljts (Vetenskapsrådet, 2002).  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre domäner med tio olika underkategorier som beskrivs i tre 
kategorier (figur 1). Detta är vårdåtgärder som anestesisjuksköterskan utför. Resultatet 
förstärks och exemplifieras med citat från intervjuerna. Intervjuerna har inte numrerats 
med hänsyn till konfidentialitet.   
 

 

 

 
 
 
Figur 1. Översikt över domäner, underkategorier och kategorier. 
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Anestesisjuksköterskorna i studien arbetar alla på operationsavdelning inom landstinget. 
De beskriver att de har kort tid med patienten innan sövning, oftast tid när patienten 
samtidigt ska förberedas och få övervakningsutrustning på sig. Efter operationen följer 
anestesisjuksköterskan med patienten till en postoperativ avdelning och rapporterar till 
ansvarig sjuksköterska. Tiden med den vakna patienten är kort och under denna korta 
tid är målet för anestesisjuksköterskan att vinna patientens förtroende och få dem att 
känna sig trygga inför det operativa ingreppet.  
 
Närvaro 
 
Anestesisjuksköterskorna i studien upplever att bemötandet av äldre handlar mycket om 
att få en personlig kontakt. Genom att förbereda sig med att läsa på om patienten i 
journalen och inhämta information om planerad anestesiform erhåller 
anestesisjuksköterskan den specifikt medicinska kunskap som krävs för att ge en 
patientsäker vård. Detta gör att anestesisjuksköterskan kan ge sin uppmärksamhet helt 
till patienten vid ankomst till operationsavdelningen. Erfarenheten från 
anestesisjuksköterskorna är den att om patienten får anestesisjuksköterskans odelade 
intresse vid deras möte har patienten lättare att slappna av och det ger dem också en 
känsla av trygghet. Anestesisjuksköterskorna anser det vara viktigt att få en personlig 
kontakt och relation till patienten eftersom det är en del av att få patienten att känna 
förtroende. Förutsättning för att kunna skapa en relation är att visa att det finns tid för 
patienten och att inte stressa patienten. Anestesisjuksköterskorna gör detta genom att 
uppträda lugnt och låta patienten vara delaktig.  
 
Finnas där 
 
Det är viktigt att ge äldre patienter den tid de behöver. Anestesisjuksköterskorna i 
studien beskriver att det kan ta längre tid för den äldre patienten att ta sig till 
operationsbordet. De behöver också längre tid vid förberedelserna innan sövning för att 
den äldre patienten ska vara med i vad som händer runt henne. Många 
anestesisjuksköterskor upplever också att den äldre patienten ofta behöver stöd i form 
av en hand på axeln eller genom att lyssna till deras berättelser. Om 
anestesisjuksköterskan lyssnar och tar sig tid för patienten känner hon sig 
omhändertagen och får känslan av att vara i trygga händer. En anestesisjuksköterska 
beskriver detta som: 

 
” …närheten till patienten att de känner sig trygga att man tar sig tid att man inte springer 
förbi utan att man tar till vara på den korta stunden man har det är ju så idag att vi blir ju 
tidspressade oerhört mycket du kan inte slarva bort den tiden du har med patienten för den 
är kort och du måste vinna oerhört mycket i information förtroende och då känner de sig 
trygga och det tror jag är viktigt.” 

 
En annan anestesisjuksköterska beskriver det på följande sätt ”…jag håller handen 
och pratar lugnande med patienten.” 
 
Anestesisjuksköterskorna upplever de äldre patienterna som ömtåligare och att de 
har ett större behov av omtanke än yngre patienter. De ger äldre patienter mer 
fysisk kontakt än till yngre. Det upplevs som att fysisk kontakt ger den äldre 
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patienten en trygghet medan yngre patienter inte uppskattar fysisk kontakt lika 
mycket enligt anestesisjuksköterskorna erfarenhet. Det är viktigt för 
anestesisjuksköterskan att visa och säga till patienten att hon finns hos henne hela 
tiden och tar hand om henne även under operationen. Denna handling beskrivs 
som ”…äldre människor är mera känsliga, man berättar för dem att man finns där 
för dem hela tiden.” Det kan också uttryckas som att ”…det första man tänker på 
med äldre, tänker man ju…att det är ännu viktigare att man tar hand om dem väl.” 
 
 
Skapa en personlig relation 
 
När anestesisjuksköterskan ger av sin tid till patienten får hon också den 
personliga kontakt med patienten som är mycket viktig för förtroendet. Genom att 
göra patienten delaktig skapar anestesisjuksköterskorna en relation med ömsesidig 
respekt. När anestesisjuksköterskan känner att hon har fått en kontakt med 
patienten ger det även en säkerhet som gör att patienten känner att hon kommer att 
bli väl omhändertagen under operationen. En anestesisjuksköterska beskriver det 
som: 

 
”Den personliga kontakten är viktig sen känner de väl att de träffar den som ska ta hand om 
dem och det kan också vara viktigt för att etablera kontakt.” 

 
Anestesisjuksköterskorna upplever den personliga kontakten viktigt eftersom 
patienten överlämnar sig i deras händer att ta hand om dem när de sover. Under 
operationen är anestesisjuksköterskan patientens ombud. Detta beskrivs som: 

 
”…att sköta om patienterna och vårda dem, vara lite advokat för patienterna tycker jag nog 
att man är, sköta om dem, att de mår väl, sovande eller vakna, att kroppen mår så bra som 
möjligt… tänker jag på äldre är man ännu mer försvarsadvokat åt dem.” 
 
 

Överenskommelse 
 
I samband med vården av en äldre patient som är planerad att genomgå ett operativt 
ingrepp, är grunden ett samförstånd mellan anestesisjuksköterskan och patienten. Detta 
samförstånd gör det möjligt för patienten att genom anestesisjuksköterskans kunskap 
och engagemang kunna nå en förståelse av det operativa ingreppet. Något som 
anestesisjuksköterskorna framhåller är att de lägger extra vikt vid att informera de äldre 
patienterna noggrant och att de gör sig medvetna om att den äldre patienten har förstått 
informationen. Valet av sätt att samtala med och informera den äldre patienten, är 
beroende av anestesisjuksköterskans förmåga och möjligheter att bedöma och läsa av 
den äldre patientens kognitiva förmåga. Anestesisjuksköterskan gör en bedömning av 
patienten och anpassar informationen efter den individ hon har framför sig. Äldre 
patienter har ofta någon hörsel- eller synnedsättning som anestesisjuksköterskan får 
anpassa informationen efter. Ibland är den äldre patienten också glömsk och behöver 
upprepad information och en information som anpassas till henne. Vid information till 
den äldre patienten bekräftar anestesisjuksköterskan under samtalet med patienten att 
hon har förstått. Informationen blir ett samspel mellan anestesisjuksköterskan och 
patienten och är ett sätt för anestesisjuksköterskan att visa omsorg om patienten. Genom 
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att tillmötesgå individens behov visar anestesisjuksköterskan respekt för den äldre 
patienten.  
 
Ge tydlig information 
 
Eftersom många äldre ser och hör dåligt lägger anestesisjuksköterskorna vikt vid att ge 
information på ett tydligt sätt. Detta görs genom att de pratar långsamt och tydligt. 
Anestesisjuksköterskorna kollar av med patienten att de har uppfattat varandra rätt 
genom att fråga vad de har uppfattat. Det är också viktigt att upprepa informationen och 
hela tiden berätta vad som händer. Anestesisjuksköterskan ger information fortlöpande 
och läser av patienten så att hon vet att de har förstått varandra. Vid mötet med den 
äldre patienten tänker anestesisjuksköterskan på att ha den äldre patienten i fokus och 
försöker att inte göra annat samtidigt som hon informerar. Anestesisjuksköterskorna 
lägger mer tid på informationen till den äldre patienten än till den yngre eftersom de 
upplever att den äldre patienten är i behov av det extra stödet. Detta beskrivs som: 

 
”det tar lite längre tid att uppfatta saker ... jag tänker ju på att vara så tydlig som möjligt och 
se till att de hör, försöka förklara hela tiden vad man gör och på ett bra sätt så att de förstår 
vad man gör och man blir extra noggrann med när de är lite äldre kanske mer att man inte 
pratar bakom ryggen utan försöker så att de uppfattar vad man säger. ” 

 
En annan anestesisjuksköterska beskriver att nedsatt hörsel kan vara ett problem 
för informationen. Detta uttrycks på följande sätt:  
 

”det är ju särskilt med äldre patienter att man ger dem lite tid och sådär, ofta har de ju 
problem med hörsel och sådär också, så man får se till så de verkligen hör vad man säger .” 

 
Anestesisjuksköterskan ger upprepad och fortlöpande information till den äldre 
patienten eftersom de genom erfarenhet vet att mycket av det de säger glöms bort. Det 
ger också den äldre patienten en chans att komma ihåg informationen efteråt och förstå 
vad hon har varit med om. En anestesisjuksköterska uttrycker det som:  

 
”Ja att jag pratar lite långsammare, tydligare och frågar dem om vad de har förstått och 
sen…att man direkt när de kommer till uppvaket att de behöver orientera sig till tid och rum 
och att så fort de vaknar att man behöver säga oftare än till en vanlig patient att operationen 
är klar och att de ligger på uppvaket och att det har gått bra att man upprepar det.” 

 
Bemöta individens förutsättningar 
 
När det gäller äldre patienter behöver många extra stöd i kommunikationen. Om den 
äldre patienten använder hörapparat eller glasögon är det viktigt att de har dem på sig 
ner till operation. Några äldre är glömska och då anpassar anestesisjuksköterskorna 
informationen utefter det. Anestesisjuksköterskan gör också en avvägning när hon 
informerar och läser av patienten hur mycket information som han eller hon orkar och 
kan ta till sig. När det gäller de äldre patienter är det bättre att de förstår lite än att 
informationen blir övermäktig. För anestesisjuksköterskan gäller det att anpassa och 
förmedla informationen så att patienten uppfattar och förstår vad anestesisjuksköterskan 
säger. En anestesisjuksköterska beskriver det som: 
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”Hörsel och syn också många människor hör ju sämre när man är äldre och att man 
förvissar sig om att har man en hörapparat att man använder den och glasögon och att man 
hela tiden får bekräftelse på att man har uppfattat varandra på rätt sätt.” 

 
Bedöma individens kognitiva förmåga 
 
Att anestesisjuksköterskans har ett samtal och riktar sin uppmärksamhet till den äldre 
patienten innan operationen gör det möjligt för dem att bedöma det kognitiva 
tillståendet hos patienten preoperativt. Det ger även en möjlighet att kunna göra en 
vidare bedömning av patientens kognitiva tillstånd postoperativt. I samtalet med den 
äldre patienten får anestesisjuksköterskan en uppfattning om hur bra kognitiv förmåga 
hon har. Under samtalets gång får anestesisjuksköterskan anpassa sin information till 
hur individen kan ta emot informationen. En anestesisjuksköterska beskriver detta som: 

 
” noterar där det här om man är orienterad till tid och rum, det kan ju vara viktigt att de 
då efteråt kan bli tillfälligt förvirrade eller något har hänt också har man gjort sin 
bedömning innan, det är faktiskt också en sak som är speciellt för de äldre patienterna” 

 
Det är själva samtalet med den äldre patienten som är viktigt, att anestesisjuksköterskan 
kan ställa utvalda frågor och invänta svaret från patienten för att sedan värdera svaret 
med fokus på om patienten verkar adekvat eller inte. Detta är anestesisjuksköterskans 
möjlighet att göra sig medveten om den äldre patientens kognitiva förmåga. Detta 
uttrycks som   ”…jag ju medveten om att se om de ger adekvata svar, eller om de blivit 
omtöcknade under resans gång.”  
 
Beskydd 
 
Under operation är det anestesisjuksköterskan som övervakar patienten. Hon övervakar 
då patientens vitala parametrar så som puls, blodtryck och saturation. Hon tittar också 
på hur patienten ligger, värme, vätskebalans och skyddar även patientens integritet när 
hon sover. Hon ser hela patienten som en helhet och har omsorg om varje del. Att ha 
hand om patienten under operation ger anestesisjuksköterskan ett ansvarsfullt uppdrag. 
Hos äldre patienter som ofta har mer sjukdomar och mer risker för komplikationer 
gäller det att vara förberedd och ha handlingsberedskap för eventuella tillstötande 
svårigheter. Anestesisjuksköterskorna tänker framförallt på blodtrycksfall, dehydrering, 
smärta, tryckskador och nedkylning som riskmoment när det gäller den äldre patienten. 
Detta är områden som de arbetar förebyggande för genom olika vårdåtgärder. Dessa 
fem skyddande åtgärder är stödjande handlingar som för anestesisjuksköterskan är 
viktiga att arbeta med inom den anestesiologiska omvårdnaden.  
 
Förebygga blodtrycksfall 
 
Vid sövning av en äldre patient tänker anestesisjuksköterskorna på att äldre har sämre 
cirkulation och reducerar läkemedel efter patientens ålder. Anestesisjuksköterskorna 
beskriver att nedsatt cirkulation i hjärnan under operation, som är fallet vid lågt 
blodtryck, kan ge komplikationer i form av konfusion postoperativt. Förutom att 
reducera doser av sömnmedel tänker anestesisjuksköterskorna också på att äldre 
behöver vätska för att hålla blodtrycket normalt under operation. Vid induktion ger 
anestesisjuksköterskorna sömnmedlet långsamt på grund av den försämrade 
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cirkulationen och förhindrar på så sätt blodtrycksfall. En anestesisjuksköterska 
beskriver denna handling på följande sätt:  
 

”Så då får man ju tänka på hos äldre också att man är försiktig vid induktionsdoser till 
exempel är det lätt att man ger för höga doser för man tycker det händer inget man får ingen 
effekt och då beaktar man inte att det tar längre tid för äldre människor” 

 
Äldre har sämre kompensationsmekanismer för blodtrycksfall och detta är något som 
anestesisjuksköterskorna i studien har en handlingsberedskap för. 
Anestesisjuksköterskan har med tanke på patientens ålder förberett med mediciner om 
patienten skulle sjunka i tryck. De tänker också på vad patienten har för förutsättningar 
från början, vilka sjukdomar och mediciner de äter. Allt detta väger 
anestesisjuksköterskan in i bedömningen av patienten och förväntad blodtrycksreaktion 
av anestesin. En anestesisjuksköterska berättar det som: 

 
”…och sen när man söver så tänker man också på… långsam cirkulation och så att man inte 
överdoserar och får jätte låga blodtryck och så att man har förberett det med mediciner om 
det skulle hända”. 

 
En annan anestesisjuksköterska beskriver denna handling som: 
 

”Att man reducerar läkemedel efter patientens ålder man kan inte använda lika stora mängder 
sömnmedel som till en yngre människa som har mycket högre ämnesomsättning och snabbare 
cirkulation. Och sen har man ju nedsatta kompensationsmekanismer också för blodtrycksfall” 

 
Förebygga dehydrering 
 
Anestesisjuksköterskor anser att det är viktigt att förebygga och upprätthålla en god 
vätskebalans för att motverka att den äldre patienten blir dehydrerad. Med dehydrering 
får den äldre patienten lättare blodtrycksfall och en ökad påverkan på cirkulationen och 
därmed en ökad risk i samband med anestesi. Upplevelsen som 
anestesisjuksköterskorna har i studien är att många äldre inte dricker och äter ordentligt 
och när de sen fastar inför operation blir de uttorkade. Många gånger har de fått fasta 
länge utan tillräcklig kompensation i form av intravenös vätska. Det är viktigt att att 
optimera den äldre patienten med intravenös vätska preoperativt så att utgångsläget för 
patienten blir så bra som möjligt inför induktionen. Det är ett stort problem med att 
patienterna är fastande i flera dygn speciellt vid operativa ingrepp som inte är akuta men 
inte heller betraktas som planerade. Denna handling beskrivs som att ”…de kanske har 
varit fastande i flera dygn och det gör ju inte förvirringstillstånden bättre.”  
 
Förebygga tryckskador  
 
I samtalet med den äldre patienten preoperativt betonar anestesisjuksköterskan vikten av 
att tala med patienten angående dess fysiska status, om rörligheten i deras leder och om 
det har några speciella problem med hud eller liknande som behöver tas hänsyn till 
under operationen. Många gånger provas även operationsläget ut innan operationen med 
patienten i vaket tillstånd för att kunna utesluta att patienten ska få några komplikationer 
av operationsläget postoperativt. Med äldre patienter är anestesisjuksköterskan extra 
noga vid uppläggning på operationsbordet. Äldre har skörare hud och är ofta stela i 
leder. De kanske också har värk i rygg eller nacke något som anestesisjuksköterskan 
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också tänker på vid uppläggningen. Därför lägger anestesisjuksköterskan ner mycket tid 
på att patienten ska ligga bekvämt. Under operationen ser sedan anestesisjuksköterskan 
till att bevara det läget. Detta kan beskrivas som: 

 
”…att man som anestesisjuksköterska är noggrann vid uppläggning av en gammal person, 
hur de är i sin rörelseförmåga, hur de är i skinnet med tanke på tryckskador” 

 
En annan anestesisjuksköterska berättar det som: ”man tänker att de ska ligga på något speciellt 
sätt på operationsbordet och hur pass rörlighet de har i sina leder och sådana där saker, det tar man extra 
hänsyn till när man lägger upp dem, ser till att de ligger extra bekvämt” 
 
Förebygga nedkylning 
 
Att hålla värmen på äldre patienterna under operationen är viktigt för 
anestesisjuksköterskorna. Anestesisjuksköterskorna i studien beskriver att äldre behöver 
extra värme och de tänker på att använda värmetäcke under operation eller varma filtar. 
Anestesisjuksköterskorna ser den äldre patienten som mer skör än den yngre och tänker 
därför speciellt på värme för den äldre patienten under operation. De känner på 
patienten och följer temperaturmätning för att bedöma patientens kroppsvärme. När 
patienten vaknar ska hon inte frysa det ger både ökad smärta och ökar syreåtgången vid 
andningen. Vid överlämning till den postoperativa avdelningen tänker därför 
anestesisjuksköterskorna på att sätta på infravärme i taket för att ytterligare säkra 
kroppsvärmen. Att förebygga nedkylning beskrivs som: 
 

”Varma filtar man känner på dem kontinuerligt man känner att patienten inte är nedkyld 
mycket känna via sina händer att täcka huvudet på patienten osv när man känner att de 
börjar bli nedkylda” 
 

Förebygga smärta 
 
Mycket av vad anestesisjuksköterskorna arbetar med handlar om att förebygga smärta. 
De tar in helhetsintrycket av patienten i bedömningen av smärta. Vad har de fått för 
premedicinering, vad är det för typ av ingrepp och vad är det för patient. Tillsammans 
med narkosläkare bestämmer anestesisjuksköterskan hur mycket smärtlindring patienten 
bör få under operation och som förebyggande postoperativt. Det handlar om att 
patienten inte ska behöva ha ont. Många patienter har ont redan när de kommer ner till 
operation då upplever anestesisjuksköterskorna tillfredställelse i att göra så att patienten 
får somna och vara fri från smärta. Anestesin blir en vila för patienten och en period fri 
från smärta. Att uppleva smärta som patient ger ett vårdlidande. En 
anestesisjuksköterska beskriver det som:  

 
”Smärta är en sak för de ska ju inte ha ont för det kan också påverka att man blir förvirrad 
med en uttalad smärtpåverkan”  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Kvalitativ ansats 
 
Kvalitativ metod passar då erfarenheter ska beskrivas och är lämplig när det inte finns 
mycket tidigare skriven litteratur inom området. Intervjuer är en bra 
datainsamlingsmetod då informanterna får beskriva sina erfarenheter med egna ord. 
Som alternativ metod till intervjuer kunde enkäter ha använts. Författarna anser att vald 
metod lämpade sig bäst för att uppnå studiens syfte då mycket följdfrågor behövdes för 
att få informanterna att prata om syftet på studien. De hade nog varit svårt att utforma 
enkätfrågor där eftersökta svar besvarades. Intervjuguiden utformades utifrån 
bakgrunden. Att ha en intervjuguide med några förutbestämda frågor gjorde att det 
mesta i intervjuerna svarade mot syftet. Nackdelen är att informanterna kan ha styrts in 
på ämnen som undersökarna ville täcka och möjligheten att berätta fritt försämrades. 
Användning av bandspelare under intervjun gör att intervjuaren kan koncentrera sig på 
informanten istället föra att skriva ner hela intervjun. Bandinspelning återger intervjun 
ordagrant vilket gör att risken för misstag då intervjun ska skrivas ut minimeras. 
Nackdelen med att använda bandspelare är att informanten kan känna sig hämmad 
(Holloway & Wheeler, 2002). Undersökarna anser att tillräckligt många intervjuer har 
gjorts för att ge bredd och substans till resultatet, eftersom en viss data mättnad uppnåtts 
i materialet då ingen ny information framkom i de sista två intervjuerna. 
 
Datainsamling 
 
Författarna till studien intervjuade sex anestesisjuksköterskor då bedömningen gjordes 
tillsammans med handledare att det var tillräckligt många för att få ett bra material som 
ändå var hanterbart tidsmässigt. Informanterna valdes ut efter kriteriet att de skulle ha 
varit yrkesverksamma i minst ett år och kunna bidra med mycket erfarenhet till 
undersökningen, men också efter vad som var praktiskt möjligt. Ingen av informanterna 
som tillfrågades tackade nej till att ingå i studien. Tre personer intervjuades från två 
olika sjukhus. Det kunde ha varit önskvärt att ha en större spridning på informanterna 
gällande erfarenhet för att få fler synvinklar. För att bredda materialet kunde också en 
manlig anestesisjuksköterska ha inkluderats i intervjustudien. Det hade varit intressant 
att se om en nyfärdig anestesisjuksköterska hade gett samma svar eller om manlig eller 
kvinnlig anestesisjuksköterska hade gett någon skillnad i intervjumaterialet.  
 
Flera intervjuer hade gett oss mer material och en större tyngd forskningsmässigt men 
en viss datamättnad uppnåddes efter de sex intervjuerna. Den tid som fanns till 
förfogande för uppsatsen gjorde det också svårt att göra fler intervjuer, då materialet 
skulle bli för stort och tidskrävande att hantera. Upplevelsen var att det gick lättare och 
lättare efter varje intervju och eventuellt hade en provintervju varit till hjälp för att 
komma igång med intervju förfarandet. Handledare läste igenom de första intervjuerna 
och tyckte att de höll tillräckligt god kvalité för att ingå i studien. På grund av avståndet 
gjordes intervjuerna var för sig. Ungefär samma innehåll framkom ur intervjuerna, 
vilket tyder på att innehållet inte hade varit annorlunda om intervjuerna hade gjorts 
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tillsammans. Det skulle också kunna upplevas som mer ”hotfullt” för informanten om 
undersökarna skulle vara i majoritet i intervjusituationen.  
 
Intervjuerna gjordes under praktikperioden och med anestesisjuksköterskor på 
avdelningen som informanter. Som student finns risken att hålla med och förstå mycket 
av vad de säger i intervjuerna. Intervjuguiden som utformades hade först en öppen 
fråga. Några informanter hade svårt att tala fritt om ett så brett ämne och frågade oss hur 
de skulle berätta och undersökarna fick då bekräfta att de skulle prata utifrån sin roll 
som anestesisjuksköterskor eller om vårdsituationen i mötet med den äldre patienten. 
Det var av största vikt att informanterna skulle känna sig fria att berätta samtidigt som 
intervjun skulle grundas på syftet.  
 
Dataanalys 
 
För att analysera intervjuerna valdes kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 
innehållsanalys är en bra metod eftersom den kan anpassas till datamaterial och till 
forskare med olika erfarenhet (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). När det handlar 
om att analysera ett stort textmaterial har innehållsanalysen varit en bra metod för att 
både kunna se helheten och delarna och nå ett resultat. Forskarnas förförståelse kan ha 
påverkat analysens gång och därmed påverkat delar av resultatet. Undersökarnas 
förförståelse grundades i bakgrundens innehåll. Metoden är induktiv eftersom 
intervjuerna tolkats enligt innehållsanalysens analyssteg som beskrivs av Lundman och 
Hällgren Granheim (2008, s. 159-172). Följande analyssteg gjordes: analysenhet, 
domän, meningsenheter, kondensering, kodning underkategorier och kategorier. 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades. Vi gjorde tre intervjuer var för sig. 
De intervjuer som vi själva hade gjort skrev vi sedan också ut själva. Det var 
tidskrävande men hjälpte till i förståelsen av innehållet. Analysen gjordes genom att 
materialet lästes igenom flera gånger för att få en förståelse om innehållet i varje enskild 
intervju det vill säga analysenhet. Denna läsning gjorde vi var för sig. När vi hade en 
helhetsbild av innehållet började vi sedan tillsammans att söka efter meningsbärande 
enheter som svarade mot syftet i intervjuerna. Vi fick ut mycket innehållsrikt stoff ur 
materialet. Ganska snart blev domänerna tydliga för oss. Det var lättare att förstå sina 
egna intervjuer eftersom vi kände igen intervjusituationen och samtalets skiftningar. Det 
tog längre tid att läsa in sig och förstå de intervjuer som vi inte själva hade gjort. Om vi 
hade gjort alla intervjuer tillsammans hade troligtvis det här första steget i 
analysprocessen blivit enklare. Under analysens gång jämförde vi kontinuerligt 
materialet mot syftet för att få fram kärnan i intervjuerna mot studiens syfte. Resultatet 
förstärks och exemplifieras med citat från intervjuerna vilket visar på att kategorierna 
och intervjumaterialet överensstämmer. Tillvägagångssättet är så beskrivet att studien 
kan upprepas. Därmed kan resultatet betraktas som överförbart till liknande 
sammanhang. 
 
Resultatdiskussion 
 
Postoperativ konfusion är en komplikation som för med sig vårdlidande med stark 
fruktan och oro för den äldre patient som drabbas. Konfusion resulterar även i en rad 
andra komplikationer såsom ökad fallrisk, frakturer, inkontinens, näringsproblem och 
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ökad risk för infektioner som möjligtvis skulle kunna förebyggas om fler vårdpersonal 
var medvetna om problemet. 
Utbildning med inriktning mot vårdande av äldre patienter och operativa ingrepp, vikten 
av att anpassa läkemedel så att komplikationerna minskar skulle vara av värde under 
sjuksköterskeutbildningarna, men även under anestesisjuksköterskeutbildningen. Det är 
viktigt att undervisa om att anpassa anestesi och läkemedel till de äldre patienterna och 
också om omvårdnad till äldre patienter. På operationsavdelningar anpassas anestesin 
till de äldre patienterna och anestesisjuksköterskorna är väl medvetna om att de äldre 
patienterna är skörare och kräver noggrann anpassning av läkemedel och 
anestesiologisk omvårdnad. 
 
Denna magisteruppsats ger en kännedom om anestesisjuksköterskornas ansvarsområden 
inom anestesiologisk omvårdnad med fokus på den äldre patienten under det 
perioperativa vårdandet. Vi valde att belysa anestesisjuksköterskornas erfarenheter 
beträffande det perioperativa vårdandet av äldre patienter samt att undersöka om det 
fanns något i den anestesiologiska omvårdnaden som skulle kunna förebygga 
postoperativ konfusion. Resultatet visar att anestesisjuksköterskorna i studien arbetar 
förebyggande för postoperativ konfusion när de möter den äldre patienten. i intervjuerna 
uttrycker sig anestesisjuksköterskorna generellt om äldre ingen arbetar utifrån 
riskidentifiering av äldre patienter för postoperativ konfusion. Majoriteten av 
sjuksköterskorna uttrycker att de tror att de kan påverka risken för att utveckla 
postoperativkonfusion hos den äldre patienten genom de vårdåtgärder som de beskriver.  
 
Närvaro 
 
Anestesisjuksköterskorna ska enlig Lindwall och Von Post (2008) ”göra allt som står i 
hennes makt för att patienten inte ska känna sig utlämnad när han berättar om sitt liv 
och det han är rädd för i samband med operationen” och det är även viktigt att hon ”tar 
patientens ängslan och oro på allvar” (Lindwall & Von Post, 2008, s.90). I vården av 
den äldre patienten tar anestesisjuksköterskorna i studien extra tid till att finnas där för 
patienten. De låter den äldre patienten vara delaktigt i vad som händer. De lyssnar på 
patienten och engagerar sig i patienten under den tid de har tillsammans. Enligt 
Lindwall och Von Post (2009) känner sig patienten som en betydelsefull människa om 
hon får tid och möjlighet att berätta sin historia. Samtidigt så får också 
anestesisjuksköterskan en möjlighet att lära känna den patient som tar hand om under 
operation. I samtalet med patienten måste anestesisjuksköterskan våga möta patienten 
och göra sig delaktig i vad patienten vill berätta. Anestesisjuksköterskan behöver vara 
närvarande i dialogen. Dialogen med patienten ska leda fram till kunskap om vad som 
är välbefinnande och inte för patienten och vad hon har för tankar inför operation. 
Patienten blir bekräftad när anestesisjuksköterskan finns där och lyssnar (Lindwall & 
Von Post, 2009). Om anestesisjuksköterskan har förmågan att optimera innehållet av 
den tid som finns tillsammans med den äldre patienten i form av att vara närvarande och 
att vara delaktig kan en överenskommelse med den äldre patienten uppnås i den 
perioperativa vården.  
 
Anestesisjuksköterskorna i studien upplever att bemötandet av äldre handlar om att få 
en personlig kontakt. Detta förutsätter att det finns tid när anestesisjuksköterskan och 
patienten möts så att patienten inte känner sig stressad. Upplevelsen från 
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anestesisjuksköterskorna är dock att tiden med patienten blir allt kortare i takt med 
ökade väntetider. Om anestesisjuksköterskan får tid med patienten upplever de att 
patienten känner sig trygg och väl omhändertagen. Enligt Larsson Mauleon & Palo-
Bengtsson (2005) känner anestesisjuksköterskorna att det finns mycket de kan göra för 
den äldre patienten när tiden finns för det. Om tiden blir knapp med patienten känner sig 
dock anestesisjuksköterskan otillräcklig och upplever en inre stress och otillräcklighet. 
Anestesisjuksköterskornas uppfattning om god vård stämmer inte överens med 
omgivningens krav på en effektiv vård (Larsson Mauleon, Palo-Bengtsson & Ekman, 
2005). Om verksamheten gör det möjligt för anestesisjuksköterskan att få en personlig 
relation till den äldre patienten genom att samtalet med henne får ta extra tid. Då ger det 
många vinster både för verksamheten och för den äldre patienten genom att 
anestesisjuksköterskan på så sätt förebygger postoperativ konfusion och minskar 
vårdlidandet. Att tillgodose den äldre patientens behov av trygghet, säkerhet och 
integritet är effektiva omvårdnadsåtgärder för att förebygga postoperativ konfusion 
enligt den tidigare litteraturen. Anestesisjuksköterskorna i studien utövar specifika 
omvårdnadsåtgärder när de möter den äldre patienten. Att finnas där och att skapa en 
personlig kontakt är handlingar som förebygger postoperativ konfusion. Samtidigt 
ställer detta höga krav på anestesisjuksköterskan och hennes omvårdnadsåtgärder. 
Genom att visa omsorg och respekt ger anestesisjuksköterskan ett professionellt intryck 
och skapar lugn, trygghet och tillit.  
 
Överenskommelse 
 
Den perioperativa dialogen ska vara undervisande, skapa förutsättningar för att 
patienten lär och förstår men också vara en gemenskap där förtroende gäller (Lindwall 
& Von Post, 2009). I samband med vården av en äldre patient som är planerad att 
genomgå ett operativt ingrepp, är grunden en överenskommelse mellan 
anestesisjuksköterskan och patienten. Denna överenskommelse gör det möjligt för 
patienten att genom anestesisjuksköterskans kunskap och engagemang kunna nå en 
förståelse av det operativa ingreppet. Något som anestesisjuksköterskorna framhåller är 
att de lägger extra vikt vid att informera de äldre patienterna noggrant och att de gör sig 
medvetna om att den äldre patienten har förstått informationen. Valet av sätt att samtala 
med och informera den äldre patienten, är beroende av anestesisjuksköterskans förmåga 
och möjligheter att bedöma och läsa av den äldre patientens kognitiva förmåga. 
 
Den äldre patienten är mycket skör och såras lätt av hur människorna runt omkring dem 
beter sig. Sårbarheten gör att patienten kan ha svårt att ta till sig all personals olika 
informationer och den äldre patienten behöver hjälp att förstå vad som har hänt. 
Anestesisjuksköterskan kan genom den perioperativa dialogen skapa kontinuitet i 
vårdandet, bli ett känt ansikte och som på det sättet hjälper patienten att få kontroll över 
vardagen igen (Lindwall & Von Post, 2009). Anestesisjuksköterskorna i studien ger den 
äldre patienten de stödåtgärder som behövs direkt intraoperativt för att patienten ska må 
bra. De samtalar också med patienten direkt preoperativt ofta i ett förberedelserum. 
Anestesisjuksköterskorna försöker trots de yttre omständigheterna med tidspress ge den 
äldre patienten den omsorg som hon behöver. Postoperativt är inte 
anestesisjuksköterskorna i denna studie involverade i patienten längre. De lämnar över 
till ansvarig sjuksköterska på den postoperativa avdelningen och får sedan ingen 
feedback på hur patienten de har tagit hand om mår postoperativt. För att 
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anestesisjuksköterskorna ska kunna hjälpa patienten att förstå vad som händer med 
henne skulle användning av ett preoperativt samtal tillsammans med den intraoperativa 
vården och det postoperativa samtalet ge den äldre patienten bäst förutsättningar till att 
bevara kontroll över sin tillvaro. Att få en kontinuitet med vårdpersonal och den äldre 
patienten förebygger postoperativ konfusion.  
 
Enligt tidigare litteratur så förebyggs postoperativ konfusion med en lugn och väl 
informerad patienten som är införstådd med det operativa ingreppet och vården. 
Anestesisjuksköterskorna i studien lägger också vikt vid detta. Att ha kunskap om 
postoperativ konfusion och dess följder är även betydelsefullt för ansvarig sjuksköterska 
på en vårdavdelning. Detta för att kunna göra en bedömning av patientens kognitiva 
förmåga dagen innan operation och dessutom kunna följa upp bedömningen 
postoperativt och förebygga utveckling av postoperativ konfusion. Det är viktigt att 
bedöma vilka patienter som har risk för att utveckla postoperativ konfusion och göra en 
kontinuerlig bedömning av deras kognitiva förmåga (Kratz, 2008; Schuurmans, 2003). 
Enligt Papaioannou, (2005) är en kognitiv bedömning användbar för att kunna göra en 
korrekt bedömning av patientens tillstånd, men även för att följa kognitiva förändringar 
hos patienterna (Papaioannou, 2005). Anestesisjuksköterskorna i studien gjorde en 
personlig bedömning av den äldres kognitiva förmåga genom det preoperativa samtalet. 
Det gjordes dock inte någon dokumenterad bedömning genom användning av en 
bedömningsskala för konfusion. Litteraturen rekommenderar att en bedömning av äldre 
patienters kognitiva förmåga görs med hjälp av en bedömningsskala innan operation för 
att lättare kunna bedöma eventuell förändring postoperativt. Användning av en sådan 
bedömningsskala hade troligtvis också lyst som en påminnelse om de vårdåtgärder som 
förebygger postoperativ konfusion. Enligt Schuurmans (2003) bör sjuksköterskor vara 
medvetna om risken för att utveckla postoperativ konfusion speciellt hos äldre som är 
över åttio år. Sjuksköterskan bör inkludera observation och tecken på förändringar i 
uppförande eller mentalt status i deras omvårdnadsplan.  
 
Omvårdnadsåtgärder som föreslås för att förebygga konfusion är familjär miljö (gärna 
kort på anhöriga) minimera störningar runt omkring patienten, stötta och utbilda 
anhöriga. Patienten måste få ha sin hörapparat eller glasögon på sig. Det är viktigt att 
prata långsamt, försiktigt och distinkt till patienterna. Att hålla handen samtidigt som 
man pratar hjälper patienten att fokusera på vad som sägs (Conn & Lieff, 2001). 
Anestesisjuksköterskorna i studien beskriver att de talar långsamt och tydligt till den 
äldre patienten för att hon ska förstå informationen och skeendet.  
Att sjuksköterskor använder sin röst genom att tala sakta och tydligt utan några 
störningar i bakgrunden och att sjuksköterskan är närvarande resulterar i en lugnare 
patient och minskar komplikationer såsom postoperativ konfusion (Kratz, 2008). Att 
inte höra gör också att den äldre patienten är rädd för att inte förstå all information som 
personalen ger. Patienten värdesätter därför att sjuksköterskan pratar direkt till honom 
(Lindwall & Von Post, 2009). Att försöka att ha patienten i fokus och inte göra annat 
samtidigt som anestesisjuksköterskorna informerade de äldre patienterna var något 
anestesisjuksköterskorna i studien tänkte på speciellt. 
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Beskydd 
 
Med utgångspunkt i våra sex intervjuer och våra fem underkategorier till Beskydd finns 
det många paralleller att dra till grundvården i den intraoperativa fasen där grundvården 
står för kroppens vårdhandlingar och vårdåtgärder. Patienten kan under operation inte 
själv känna om kroppen ligger fel utan det är anestesisjuksköterskans skyldighet att 
skydda patienten från omvärlden (Lindwall & Von Post, 2008). Patienten ska anförtro 
sin kropp till anestesisjuksköterskan under operation och grunden till att våga göra det 
är den relation som anestesisjuksköterskan och patienten skapat. Detta utgör sedan 
utgångspunkten för de vårdhandlingar som anestesisjuksköterskan väljer (Lindwall & 
Von Post, 2009). Detta stämmer väl överens med anestesisjuksköterskornas uppfattning 
i studien om att de beskyddar patientens intressen när de sover. Under operation är det 
anestesisjuksköterskan som övervakar patienten. Hon ser hela patienten som en helhet 
och har omsorg om varje del. Anestesisjuksköterskorna tänker framförallt på 
blodtrycksfall, dehydrering, smärta, tryckskador och nedkylning som riskmoment när 
det gäller den äldre patienten. Detta är områden som de arbetar förebyggande för genom 
olika vårdåtgärder. Alla vårdåtgärder som anestesisjuksköterskorna gör samverkar i slut 
ändan till välbefinnande hos patienten. Det är viktigt att patienten är varm, väl nutrierad, 
är smärtfri, har en jämn blodtryckskurva under operation och inte ligger illa och får 
nerv- eller tryckskador. När patienten vaknar ska förutsättningarna för henne att må bra 
vara optimala. Anestesisjuksköterskan gör de vårdåtgärder och ger patienten den 
omvårdnad som behövs för att patienten ska klara operationen och vakna med en så bra 
upplevelse av hälsa som möjligt.  
 
Att förebygga dehydrering och se till att patienten har så optimal vätskebalans som 
möjligt är en hög prioritering hos anestesisjuksköterskorna. I studien framkommer att 
många äldre inte dricker och äter ordentligt och när de sedan fastar inför operation blir 
de uttorkade och får en obalans i vätskeintaget och blir dehydrerade. Målet perioperativt 
men även när patienterna är fastande innan operation borde vara att tillgodose 
patienternas vätske- och energibehov. Att dehydrering som enda orsak skulle kunna ge 
upphov till postoperativ konfusion motsägs av flera forskare som har studerat äldre 
patienter och dehydrering (Ackland, Harrington,  Downie,  Holding,  Singh- Ranger, 
Griva, Mythen & Newman,  2008) 
 
I studien ansåg anestesisjuksköterskorna att det var viktigt att bedöma den äldre 
patientens kroppsvärme och följa mätning av deras temperatur under operationen, 
eftersom de äldre är skörare än de yngre patienterna. Att de äldre patienterna behöver 
extra värme är delvis beroende av att de har svårare att hålla värmen och att har ökade 
risker för konsekvenser som är orsakade av att de får en för låg kroppstemperatur. 
Äldre patienter är mer benägna att utveckla hypotermi perioperativt och detta medför en 
risk att utveckla komplikationer som är orsakat av hypotermin. 
Infektionskomplikationer och cirkulatoriska komplikationer är de vanligaste orsakade 
av hypotermi. Det är viktigt att övervaka de äldre patienternas kroppstemperatur 
eftersom de befinner sig i riskzonen för att utveckla hypotermi. Det mest effektiva sättet 
att öka kroppstemperaturen är att använda sig av värmesystem med varmluft. När äldre 
patienter ska opereras och där operationen beräknas tas mer än 30 minuter bör 
kroppstemperaturen övervakas och åtgärder bör vidtas om kroppstemperaturen går 
under det normala för patienten (Putzu, Casati, Berti, Pagliarini & Fanelli, 2007). 
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Att som anestesisjuksköterskorna i studien värna om den äldre patientens blodtryck, 
vätskebalans, smärta och alla de förebyggande åtgärder som hon gör, har i hög grad stöd 
i litteraturen. Conn och Lieff (2001) beskriver att en bra vätskebalans, nutrition och 
allmänt välbefinnande är vårdåtgärder som förebygger konfusion. Den direkta orsaken 
till postoperativ konfusion är inte fastställd men att se till att patienten har en stabil 
cirkulation, vätskebalans och förebyggande av hypoxi under operation ger patienten ett 
skydd mot att utveckla postoperativ konfusion (Kratz, 2008; Papaioannou, 2005). 
 
Anestesisjuksköterskan ska se patienten som en helhet både som en individ och till 
dennes medicinska status. Alla omvårdnadsåtgärder som leder till välbefinnande hos 
patienten är lika viktiga. Det är viktigt att lyssna till den äldre patientens upplevelse och 
känslor och inte bortse från det vårdlidande som postoperativ konfusion medför.  
 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Att upprätta en perioperativ vårdplan för äldre patienter i syfte att förebygga 
postoperativ konfusion skulle kunna innefatta: 
 

• Riskidentifiering enligt CAM skalan på avdelning innan operation 
 

• Preoperativt samtal av anestesisjuksköterskan  
 

• Intraoperativa vårdåtgärder av anestesisjuksköterskan 
 

• Postoperativt samtal av anestesisjuksköterskan 
 

• Uppföljning med bedömning enligt CAM skalan på avdelning 
 
 

VIDARE FORSKNING 

Om anestesisjuksköterskan arbetade utifrån en vårdplan för äldre patienter, där 
riskpatienter för att utveckla postoperativ konfusion identifierades, kunde forskning 
göras på en grupp av äldre patienter där en vårdplan följdes och en grupp där de inte 
gjorde det. Dessa grupper kunde jämföras och där antalet patienter som utvecklar 
postoperativ konfusion kunde jämföras grupperna emellan. Uppträder postoperativ 
konfusion i mindre grad vid användandet av en vårdplan för äldre?  
 

SLUTSATS 

Anestesisjuksköterskorna i den här studien tillämpade ett vårdande förhållningssätt som 
enligt tidigare forskning kan bidra till att förebygga postoperativ konfusion – utan att 
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alltid vara medvetna om det. Kunskapen kan därför betraktas som en erfarenhetsbaserad 
kunskap som är oreflekterad. Genom att medvetandegöra den kunskap och kännedom 
som anestesisjuksköterskan har om postoperativ konfusion hos äldre kan detta 
förebyggas och ge ett ökat välbefinnande för patienten. 
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Bilaga I 

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete (magisteruppsats) där syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors 
erfarenheter av perioperativ vård av äldre med fokus på postoperativ konfusion.  
Det är i dag i allt större utsträckning äldre patienter som opereras men kunskapen om 
vad som är specifikt för den peroperativa vården av dessa patienter är sparsam.. Tanken 
med vårt examensarbete är att få fördjupad kunskap om hur anestesisjuksköterskor 
vårdar äldre med fokus på konfusion. 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ intervju med sex anestesisjuksköterskor som har 
minst ett års yrkeserfarenhet. Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter 
under februari och mars 2009 på operationsavdelningarna vid sjukhuset i Borås och 
Varberg. Varje intervju beräknas ta 30-60 minuter. Deltagarna informeras både muntligt 
och skriftligt om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Intervjuerna 
spelas in och skrivs ut ordagrant.   
Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. uppgifter som kan identifiera 
deltagarna tas bort. 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. 
 
Handledare 
Birgitta Wireklint Sundström                                                                     
Universitetslektor                                                                                                         
Instutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås                                                             
E-post: birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se  Tfn xxxxxxxx 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Linda Petersson                                                            
Tfn xxxxxxxx 
 
Anna Sandin    
Tfn xxxxxxxx                               
 
Godkännande                                                                                                            
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Linda Petersson och Anna Sandin 
genomför datainsamlingen inom ramen för vad som beskrivits ovan. 
Ort    /        2009 
………………………………………………………                                                         
Verksamhetschef, Anestesikliniken, xxx sjukhus 
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Bilaga II 

Informationsbrev till avdelningsföreståndare 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete (magisteruppsats) där syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors 
erfarenheter av perioperativ vård av äldre med fokus på postoperativ konfusion.  
Det är i dag i allt större utsträckning äldre patienter som opereras men kunskapen om 
vad som är specifikt för den peroperativa vården av dessa patienter är sparsam.. Tanken 
med vårt examensarbete är att få fördjupad kunskap om hur anestesisjuksköterskor 
vårdar äldre med fokus på konfusion. 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ intervju med sex anestesisjuksköterskor som har 
minst ett års yrkeserfarenhet. Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter 
under februari och mars 2009 på operationsavdelningarna vid sjukhuset i Borås och 
Varberg. Varje intervju beräknas ta 30-60 minuter. Deltagarna informeras både muntligt 
och skriftligt om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Intervjuerna 
spelas in och skrivs ut ordagrant.   
Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. uppgifter som kan identifiera 
deltagarna tas bort. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 
avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  
Vi kontaktar även klinikchefen för godkännande 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Handledare 
Birgitta Wireklint Sundström                                                                     
Universitetslektor                                                                                                         
Instutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås                                                             
E-post: birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se  Tfn xxxxxxxx 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Linda Petersson                                                            
Tfn xxxxxxxx 
 
Anna Sandin      
Tfn xxxxxxx 
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Bilaga III 

Informationsbrev till anestesisjuksköterska 
 
En studie om perioperativ vård av äldre 
 
Till dig som är anestesisköterska på Varbergs och Borås anestesikliniker. 
Vi är två sjuksköterskor som heter Anna Sandin och Linda Petersson som läser 
specialistutbildningen till anestesisjuksköterskor. Under våren 2009 skriver vi som en 
del i vår utbildning en magisteruppsats vid Vårdhögskolan i Borås.  
Syftet med vår studie är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av perioperativ 
vård av äldre med fokus på postoperativ konfusion. Det är i dag i allt större utsträckning 
äldre patienter som opereras. Att som äldre drabbas av konfusion innebär ett 
vårdlidande med stark fruktan och oro. Tanken med vårt examensarbete är att få 
fördjupad kunskap om hur anestesisjuksköterskor vårdar äldre med fokus på konfusion. 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ intervju med sex anestesisjuksköterskor. 
Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under februari – mars 2009 
på operationsavdelning på sjukhuset i Borås och Varberg. Kriterier som styr vårt urval 
är att man ska ha arbetat som anestesisjuksköterska i 1 år eller mer och givit sitt 
medgivande till att deltaga i studien. Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt 
om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Intervjuerna spelas in och 
skrivs ut ordagrant.   
Deltagandet i studien är frivilligt. De intervjuade sjuksköterskorna svar kommer att 
behandlas konfidentiellt, dvs. svaren kommer inte att kunna härledas i 
resultatpresentationen. Du har rätt att avbryta intervjuerna när du vill utan att ange 
någon speciell anledning. Varje intervju beräknas ta mellan 30 och 60 minuter.  
Om du har frågor kontakta någon av oss. 
 
Handledare                                                                                                                              
Birgitta Wireklint Sundström Tfn xxxxxxxx 
 
Linda Petersson                                                                                                                            
Tfn xxxxxxxx  
 
Anna Sandin                                              
Tfn xxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga IV 

Intervjuguide 
 
Kan du berätta om dina erfarenheter av den perioperativa vården av äldre patienter? 

 
• Vad tänker du på under anestesin? 
 
• Tänker du på riskerna för att utveckla postoperativ konfusion hos äldre 

patienter? 

• Tror du att du kan minska risken för postoperativ konfusion med något i ditt 
vårdarbete? I så fall hur? 
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