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Sammanfattning    

 

Flertalet patienter som genomgår ett operativt ingrepp kan uppleva vårdlidande i form 

av oro, betydelsen av information och smärta. Detta är ett stort problem som kan orsaka 

patienten en förlängd vårdtid, negativa upplevelser av sjukvården och ökat 

sjukdomslidande. Anestesisjuksköterskans erfarenhet, kunskap och 

omvårdnadshandlingar har betydelse för att lindra patientens vårdlidande och kan 

därigenom bidra till ett ökat välbefinnande och stärkt självkänsla för patienten. Tidigare 

studier visar att det idag finns en oro för patienters välbefinnande, då hälso- och 

sjukvården efterlyser effektivitet och ekonomisk lönsamhet. Det har också visat sig att 

betydelsen av patientinformation som en omvårdnadsåtgärd, kraftigt har ökat på grund 

av allt kortare vårdtider. Syftet med studien var att med kvalitativ metod beskriva 

anestesisjuksköterskors möjligheter att lindra patienters vårdlidande. Sex 

anestesisjuksköterskor intervjuades på en operationsavdelning i västra Sverige. Vi har 

använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med öppna semistrukturerade 

intervjufrågor. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal som ger möjligheter att 

tolka och skapa en ny kunskap genom dialogen som ett fenomen. I resultatet framkom 

både hinder och möjligheter som anestesisjuksköterskorna upplevde i sitt arbete för att 

kunna lindra patienters vårdlidande. Begreppen hinder och möjligheter fick tillhörande 

underkategorier. I diskussionen belyses resultatet utifrån anestesisjuksköterskornas 

upplevelser av att tiden inte räcker till. Det pressade arbetsschema som råder på 

operationsavdelningen, försvårar lindrandet av patienters vårdlidande och 

anestesisjuksköterskorna ges ingen möjlighet till att genomföra en perioperativ 

vårdprocess. Det preoperativa samtalet kan förebygga och reducera vårdlidande samt 

stimulera till välbefinnande och en trygghet hos patienten. Vi kan då nå fram till 

patienten i ett tidigt stadium, vilket kan lindra patientens vårdlidande. 

 

 

Nyckelord: vårdlidande, anestesisjuksköterska, möjligheter, hinder, vårdvetenskapligt 

perspektiv, preoperativt samtal, perioperativ vårdprocess 
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INLEDNING 

I vårt kommande yrke som anestesisjuksköterskor är patienters upplevelser av 

vårdlidande något som vi dagligen kommer att möta. Under våra verksamhetsförlagda 

studier kom vi flertalet gånger i kontakt med patienter som upplevde någon form av 

vårdlidande. Detta anser vi bör uppmärksammas. Vi har valt att skriva om 

anestesisjuksköterskans möjlighet att lindra patienters vårdlidande. Vi vill få en ökad 

kunskap om patienternas vårdlidande för att på olika sätt kunna lindra deras lidande och 

öka deras välbefinnande.  

 

 

BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans roll i vårdandet 

 

Kompetensbeskrivning 

I kompetensbeskrivningen från Svensk sjuksköterskeförening (2009) finns de 

rekommendationer som anestesisjuksköterskor i Sverige vill ge avseende yrkesgruppens 

yrkeskunnande och kompetens. Den ger vägledning och underlag för att kunna ge 

patienter en trygg och säker anestesiologisk vård och stödja närstående i vårdprocessen. 

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att tydliggöra anestesisjuksköterskors 

yrkesprofessionella roll och kompetens, för blivande och yrkesverksamma 

anestesisjuksköterskor samt för medarbetare. Kompetensbeskrivningen är även 

framtagen för att kunna stödja arbetsgivare vid anställning av specialistsjuksköterskor 

med inriktning mot anestesisjukvård. Vidare stödjer den arbetet med kursplaner för 

högskolans utbildningar med inriktning mot anestesisjukvård. Slutligen kan den 

användas till att vara behjälplig till politiker och andra beslutsfattare, vid planering och 

genomförande av anestesiologisk vård. 

 

Anestesiologisk omvårdnad 

Anestesisjuksköterskornas övergripande arbetsområde är anestesiologisk vård och 

förutsätter att anestesisjuksköterskor har goda kunskaper inom såväl det 

omvårdnadsvetenskapliga som det medicinska området. Anestesiologisk omvårdnad 

utförs av anestesisjuksköterskor perioperativt och utgår ifrån den enskilda patientens 

resurser och behov. Det korta mötet före operationen innebär att anestesisjuksköterskor 

ska för patienten, bidra till lugn, trygghet och förvissning om att han eller hon får en 

säker och professionell anestesiologisk omvårdnad. En specialistsjuksköterska med 

inriktning mot anestesisjukvård ska därför ha förmåga att visa omsorg och respekt för 

patientens integritet och värdighet. Vara uppmärksam, öppen och mottaglig för 

patientens situation. Visa öppenhet för och inte begränsas av patientens mångfald, 

respektera och tillvarata patientens rätt till självbestämmande. Visa patientens och 

närståendes rätt till information. Samarbeta med kollegor och medarbetare samt 

behandla dem rättvist, trovärdigt och uppriktigt (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 
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Lagerström och Bergbom (2006) menar att det första mötet mellan patient och den 

perioperativa anestesisjuksköterskan ofta är tidsbegränsat. Mötet äger ofta rum på 

operationsavdelningen där patienten kan vara påverkad av given premedicinering, som 

kan minska möjligheten för patienten att uttrycka sina behov, önskningar och eventuell 

oro inför operationen, anestesin och den postoperativa återhämtningen. 

Anestesisjuksköterskans arbete innefattar krav från både operation och anestesi, vilken 

måste utföras både effektivt och säkert. 

 

Anestesisjuksköterskor bör sträva efter, samt ges möjlighet till att arbeta efter ett 

perioperativt vårdande arbetssätt. Det perioperativa vårdandet är ett kunskapsområde 

och en arbetsmodell som Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vill lyfta fram 

som en ideal arbetsmodell. Arbetsmodellen innehåller den perioperativa dialogen, det 

vill säga en anestesisjuksköterskas pre-, intra- och postoperativa samtal med den 

patienten som hon eller han ska vårda i samband med ett kirurgiskt ingrepp (SFAI, 

2008). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande är det lidande som uppstår på grund av vårdandet. Vårdlidandet kan ses 

som ett onödigt lidande som med alla medel bör minskas. Ett vårdlidande uppstår 

många gånger på grund av ett omedvetet handlande, bristande kunskap och frånvaro av 

reflektion. Vårdlidande är att bli förnekad som en lidande människa. Det innebär att den 

lidande människan i sjukvården blir åsidosatt, och patientens värdighet kan kränkas 

(Dahlberg, 2002).  Vårdlidande är ett lidande som patienten vållas i vården utöver det 

lidande som dennes sjukdom och behandling medför. Det är ett lidande som patienten 

kan uppleva i relationen till vårdpersonalen om dennes värdighet kränks, om han/hon 

upplever fördömelse eller straff, eller om patienten upplever övergivenhet, menar 

Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008). Som patient kan man bli förolämpad 

och förödmjukad när man inte blir sedd eller hörd, när man inte räknas med. Som 

patient kan man känna sig maktlös när man inte är delaktig i sitt eget vårdande och inte 

har kunskap om vad som händer. De flesta patienter har ett behov av att bli bemötta som 

levande och unika individer. En innebörd av vårdlidande är att patienten inte längre 

uppfattas som en levande individ utan bemöts som att patienten vore en sak bland andra 

saker, ett objekt bland andra objekt. Vårdlidande uppstår ur vårdrelationen, ur ett 

förhållande mellan vårdare och patient som är tänkt att vara hälsobringande. 

Vårdrelationen utgör kärnan i god vård och innebär ett sätt att se och förhålla sig till 

andra människor och livet (Dahlberg, 2002). 

 

Lidandet är en oskiljaktig del av människans liv och uthärdligt lidande är förenligt med 

hälsa, men däremot är vårdlidandet ett ont, meningslöst lidande, som är oförenligt med 

vårdandets grundmotiv, att lindra patientens lidande. Att förhindra uppkomsten av 

vårdlidande är därför en angelägen etisk utmaning för vårdvetenskapen idag. Om 

patientens egna känslor och upplevelser är betydelselösa blir patienten varken hörd eller 

sedd, och om synpunkterna saknar värde tas patienten inte heller på allvar (Kasén et al., 

2008). 
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Perioperativ dialog  

Syftet med den perioperativa dialogen är att skapa en kontinuitet, en helhet för patienten 

och sjuksköterskan. Den perioperativa dialogen är en anestesisjuksköterskas pre-, intra- 

och postoperativa samtal med patienten som han/hon ska vårda i samband med en 

operation. Den perioperativa dialogens mening är att lindra lidandet och värna om 

patientens värdighet och välbefinnande. Det preoperativa samtalet innebär att patient 

och sjuksköterska lär känna varandra före operation. Patientens ges möjlighet att i lugn 

och ro berätta om sig själv, sina tankar inför operationen samt ställa de frågor som 

han/hon önskar. Det intraoperativa samtalet innebär att patient och sjuksköterska redan 

har skapat en kontakt och känner varandra när de möts på operationsdagen. Det 

postoperativa samtalet innebär att patienten delar sina erfarenheter från operation med 

samma sjuksköterska som denne haft det preoperativa samtalet med och som också var 

delaktig i patienten under operation. Tillsammans utvärderar de vården och den 

perioperativa vårdprocessen kan avslutas på ett värdigt sätt. Den perioperativa dialogen 

ger ett utvecklande arbetssätt som gagnar patienten samtidigt som glädjen för 

sjuksköterskan ökar. Mycket tid och arbete krävs för att möjliggöra att den perioperativa 

dialogen kan äga rum. Det krävs en ändrad syn på tid från cheferna, att kunna styra 

operationsprogrammet med större flexibilitet och fylla arbetstiden med ett innehåll som 

är meningsfullt för alla parter. Det perioperativa samtalet är stimulerande för 

medarbetarna eftersom de direkt kan få feedback på sitt arbete (von Post, Frid, Kelvered 

& Madsen-Rihlert, 2005). 

 

Oro 

Idag finns det en oro för patienters välbefinnande bland sjuksköterskor när hälso- och 

sjukvården efterlyser effektivitet och ekonomisk lönsamhet. Ekonomisk lönsamhet går 

före en värdig vård (von Post et al., 2005). Vårdandet är alltför inriktat på att följa vissa 

rutiner och scheman istället för att vara inriktat på patientens individuella behov och 

önskningar. Att som patient inte förstå vad som ska komma att hända eller vad som 

hände honom/henne vårdmässigt, kan innebära ett vårdlidande. Det är ett vårdlidande 

att inte förstå meningen med det vårdande som sker. Att inte förstå, kan innebära en 

utsatthet som kränker självkänslan, och som kan förneka den lidande patienten 

(Dahlberg, 2002). Preoperativ oro är ett vanligt känslotillstånd. Ofta har patienten känt 

till under en kortare eller längre tid att han/hon ska opereras och då haft tid att tänka 

över situationen. De flesta patienter som ska genomgå elektiv kirurgi har själva varit 

med i beslutet om operation och blivit informerade angående anestesin. Trots denna 

information är det många patienter som oroar sig för operationen. Att minska oron inför 

den operation och anestesi som patienten ska genomgå, är ett av målen med att ge 

information (Gardner, 2005; Mitchell, 2003; Scott, 2004). Mitchell (2003) menar att 

oron ökar när patienten fått sin diagnos, till att vara maximal i den preoperativa fasen. 

Osäkerhet inför operation, tidigare erfarenheter av anestesi och operation samt andras 

berättelser av upplevda anestesier och operationer, är faktorer som kan påverka oron. 

Även operationsmiljön kan påverka patientens oro, då det är främmande och okänt för 

patienten. Den preoperativa oron kan även ha inverkan på det postoperativa 

händelseförloppet genom att bidra till ökad smärta, postoperativt illamående, kräkning 

och shivering. Det kan även öka behovet av smärtlindring och förlänga vårdtiden på 

uppvakningsavdelning och vårdavdelning.  
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Nedkylning/Shivering 

Shivering orsakas vanligen av nedkylning, och är ett smärtsamt tillstånd för patienten. 

Shivering är en spontan, ofrivillig och oförutsägbar muskelaktivitet. Den drabbar upp 

till 65 % av patienterna som genomgått generell anestesi, och 33 % av patienterna som 

genomgått regional anestesi. Under operationen är symtomen på nedkylning maskerade 

av anestesiläkemedlen. Därav yttrar sig ofta shivering postoperativt (Kiekkas, 

Poulopoulou, Papahatzi & Souleles, 2005).  

 

Halldin och Lindahl (2005) menar att värmedisciplin måste gälla för hela 

operationsprocessen. Med det menas från avdelningsduschen och hisstransporten till 

den preoperativa vänteperioden på operation. Viktigt är att tänka på att ha rätt 

temperatur på operationssalen, utnyttja varmluftsfiltar (bairhugger) och att värma alla 

vätskor som ges, såväl intravenösa vätskor som sköljvätskor. Efter operationen ska 

patienten läggas över i en varm säng, varma filtar ska finnas tillgängliga och 

värmetillförseln via bairhugger bör finnas på den postoperativa avdelningen. 

Postoperativ shivering är mycket obehagligt för patienten och bör behandlas snarast. 

 

Betydelsen av information  

Ur sjukvårdens perspektiv omfattas området information av handledning, rådgivning, 

instruktioner för egenvård samt demonstration hur patienten ska använda olika 

hjälpmedel. Patientens rättighet till information är förankrad i Hälso- och 

sjukvårdslagen och är en mycket viktig förutsättning för att säkra och stärka patienters 

rätt till självbestämmande (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2003). Vidare 

menar Ehnfors et al. (2003) att patientinformation är en viktig del i sjuksköterskans 

arbete för människans hälsa och beskriver samtidigt vikten av information som en 

avsiktlig omvårdnadsåtgärd vars effekt framför allt ökar patientens tillfredställelse, 

minskar smärta, minskar oro och ångest, bidrar till ett snabbare tillfrisknande och 

psykologiskt välbefinnande. Betydelsen av patientinformation som en 

omvårdnadsåtgärd har ökat kraftigt på grund av allt kortare vårdtider. I en studie av 

Blay och Donoghue (2006) konstaterades att patienterna fick sin information från flera 

olika källor. Det negativa i studien var att patienterna i första hand inte angav 

anestesisjuksköterskan som källan till sin information, utan sina anhöriga. Det är viktigt 

att stärka och tydliggöra anestesisjuksköterskans informativa roll till patienten och att 

genom detta kunna ge patientfokuserad information utefter det individuella behovet. 

 

Smärta 

Smärta definieras som: 

”En obehaglig känslomässig upplevelse, som kan variera oerhört i en intensitet och som 

man förknippar med vävnadsskada. Det är ett viktigt sjukdomssymtom, men då det helt 

upplevs på känsloplanet är det svårt att objektivt mäta. Värk är en speciell form. Smärta 

kan ha både fysisk och psykisk bakgrund.” (Lindskog, 2004 s.375).  

 

Enligt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) ska smärta ses som en 

vitalparameter och ska behandlas snabbt för att öka patientens välbefinnande och 

minska risken för komplikationer (SFAI, 2008). För att höja livskvaliteten och hälsan 

med postoperativ smärta är rätt smärtlindring av stor vikt och bör hanteras på ett tidigt 
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stadium (Linton, 2005). Smärtan är en subjektiv upplevelse och kan inte objektivt mätas 

eller kontrolleras av andra, det är endast personen själv som kan beskriva sin 

smärtupplevelse. Smärtan är svår att sätta ord på, den är oftast mer påtaglig än den kan 

beskrivas. Rutiner och riktlinjer krävs för att på ett effektivt sätt kunna smärtlindra 

patienter postoperativt. Detta i sin tur kan leda till ett minskat lidande för patienten och 

förkorta vårdtiden (Renck, 2003).  

 

Bedömningsinstrument för smärta 

För att värdera smärta och ge en god bild av effekten av smärtbehandlingen är 

smärtskattning betydelsefull (Strang & Werner, 2005). Registrering och utvärdering av 

smärtbehandling bör ske lika rutinmässigt som blodtrycksmätning och 

temperaturtagning, då smärta ska betraktas som en vitalparameter (SFAI, 2008).  

 

Övervakning med utgångspunkt från patientens tillstånd, omfattar både kliniska 

observationer samt de mätningar som görs av monitorer. Att göra en klinisk bedömning 

av patienten innebär att samtala med, observera och undersöka patienten utan hjälp av 

apparatur. Kliniska observationer kan göras av till exempel kallsvettig hud, illamående, 

temperatur, andningsrörelser, medvetandenivå eller patientens reaktion på 

premedicinering. Anestesisjuksköterskans tolkning av och reaktion på detta beror på 

erfarenhet och kunskap. En erfaren anestesisjuksköterska kan i större utsträckning än en 

oerfaren lita på sin kliniska observations- och bedömningsförmåga (Hovind, 2006). 

 

Visuell analog skala (VAS) är en numerisk skala och en verbal beskrivande skala. 

Skattningen på skalan går från ingen smärta upp till värsta tänkbara smärta. Baksidan av 

stickan visar en graderingslinje från 1-10 som sjuksköterskan kan avläsa. Patienten 

markerar med en plastmarkör längs linjen av sin upplevda smärta. Det finns ytterligare 

skattningsinstrument, dessa är visuell numerisk skala samt verbal skala. Visuell 

numerisk skala innebär att patienter får sätta en siffra på sin upplevda smärta från 0-10, 

där noll är ingen smärta och där tio likställs med intensiv smärta. Termerna som 

används vid den verbala skalan är ingen smärta, lindrig smärta, måttlig smärta, 

medelsvår smärta eller outhärdlig smärta (Huskisson, 1974).  

 

Patienten kan värdera sin smärta med ord genom att använda en verbal 

smärtskattningsskala. Orden att välja mellan är ingen, mild, svår, medelsvår och 

outhärdlig. Denna smärtskattningsskala används ofta till äldre patienter eftersom det 

anses vara lättare att bedöma sin smärta med färre alternativ än vad VAS-skalan har. 

Vidare finns det bilder på människokroppen där patienten kan markera vart smärtan är 

lokaliserad samt vilken karaktär den har. Detta kallas för schematiska bilder och 

används ofta på patienter med långvarig smärta (Vårdalinstitutet, 2006). 

 

Livsvärld 

Wiklund (2003) beskriver att livsvärlden är som vi upplever den genom våra kroppar, 

och ur detta perspektiv går inte liv och värld att skilja åt. Livet är världsligt och världen 

är en levd värld. Livsvärlden är således varken omvärlden eller vår subjektiva 

föreställning om världen utan livsvärlden är den värld vi lever i. Anestesisjuksköterskan 

måste värna om patientens värdighet. Detta innebär att anestesisjuksköterskan 
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respekterar patientens sätt att gestalta sitt liv. Oavsett tidigare uppfattningar och 

värderingar om vad ett bra och gott liv är, ska anestesisjuksköterskan respektera den 

unika personen och dess historia. Att inte visa respekt för personens sätt att forma sitt 

liv, är att inte respektera människan. 

 

Vardagen, vår dagliga tillvaro som omedvetet tas för given är vår livsvärld. Livsvärlden 

är den levda världen så som den erfars, lika omedveten som luften vi andas. 

Livsvärldsperspektivet är av intresse för anestesisjuksköterskan för att förstå patienters 

upplevelser av vårdbehov, såsom exempelvis oro kan ge. Den effektiviserade 

operationssjukvården präglas av korta möten där anestesisjuksköterskan snabbt måste 

kunna förstå patienters upplevelser av sin sjukdom. Närvaro och öppenhet i mötet krävs 

från anestesisjuksköterskan för att kunna förstå hur patienten upplever sin situation, och 

för att anestesisjuksköterskan ska kunna använda sig av både medicinsk och 

omvårdande behandling på ett så optimalt sätt som möjligt. Information och medicinsk 

förklaring till varför patienten utsätts för en viss behandling kan ge patienten ökad 

förståelse och leda till ett ökat välbefinnande. Patienten kan ha svårt att ge uttryck för 

upplevelserna så att anestesisjuksköterskan kan förstå patientens livsvärld. För att 

anestesisjuksköterskan ska kunna sätta sig in i patientens livsvärld, så som patienten 

upplever sin situation krävs ökad öppenhet och följsamhet. Följsamhet är viktig då 

patienten uttrycker sig med andra ord än anestesisjuksköterskan, och missförstånd lätt 

kan uppstå. Anestesisjuksköterskan behandlar patienter medicinskt. För att patienten ska 

förstå betydelsen av detta är det viktigt att anestesisjuksköterskan för en dialog med 

patienten så att denne förstår syftet och innebörden av den behandling och vård som 

erhålls (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Lidande och välbefinnande 

Lidandet berör frågor som till exempel meningen med livet och meningslösheten. Att 

lindra det mänskliga lidandet har i alla tider utgjort vårdandets kärna. Förmågan att 

möta och lindra detta lidande är beroende av vår egen erfarenhet och mognad.  

(Eriksson & Barbosa da Silva, 1991). 

 

Välbefinnandet utgår från personens livsvärld och uttrycker en känsla hos honom eller 

henne. Välbefinnandet förklaras som en subjektiv upplevelse som omgivningen har 

svårigheter att sätta upp objektiva kriterier för (Wiklund, 2003). Upplevelsen av att inte 

klara sig själv utan behöva hjälp av andra skapar ofta stress och en känsla av minskad 

värdighet. För att kunna minska patientens lidande är det viktigt att 

anestesisjuksköterskan bemöter patienten med stor lyhördhet, öppenhet och medkänsla, 

vilket också kan öka välbefinnandet och självkänslan. Då anestesisjuksköterskan kan 

förmedla trygghet på operationssalen och patienten känner tillit, kan den stressade 

situationen som patienten upplever minska, vilket leder till ett minskat lidande för 

patienten. Strävan efter att vilja skapa en trygg relation mellan anestesisjuksköterskan 

och patienten ska alltid finnas. För att anestesisjuksköterskan ska kunna ta del av 

patientens lidande är det viktigt att patienten berättar om sina upplevelser. Det är vanligt 

förekommande att patienter förnekar sitt lidande eftersom lidande berör människans 

värdighet. Om en patient i denna situation, i underläge och mycket sårbar inte blir sedd 

eller betrodd finns en stor risk att känslan av hopplöshet och maktlöshet ökar. När 

anestesisjuksköterskan får ta del av patientens lidande är det dennes uppgift att våga 
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möta och finnas med den lidande människan. Som anestesisjuksköterska kan man aldrig 

uppleva det som patienten upplever. Genom att ställa frågor och be patienten tydliggöra 

sina upplevelser kan anestesisjuksköterskan få en förståelse för patientens lidande 

(Dahlberg et al., 2003). 

 

Lidandet är en grundkategori inom vårdvetenskapen, och beskrivs som något naturligt i 

människans liv. Hälsa och lidande står i speciellt förhållande till varandra som gör att de 

inte får uppfattas som motsatta företeelser utan som förenliga. När människan är inne i 

ett lidande som hon upplever som uthärdligt kan också uppleva hälsa och 

välbefinnande. Därför kan hälsa också beskrivas som ett uthärdligt lidande. Att lindra 

lidandet är ett centralt mål för den perioperativa sjuksköterskan (Fagerström, Eriksson 

& Bergbom, 1998). 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING  

Flertalet patienter som genomgår ett operativt ingrepp kan uppleva vårdlidande i form 

av oro, brist på information och smärta. Detta kan vara ett stort problem som kan orsaka 

patienten en förlängd vårdtid, negativa upplevelser av sjukvården och ökat 

sjukdomslidande. Anestesisjuksköterskors erfarenhet, kunskap och 

omvårdnadshandlingar har betydelse för att lindra patientens vårdlidande och kan 

därigenom bidra till ett ökat välbefinnande och stärkt självkänsla för patienten. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors möjligheter att lindra patienters 

vårdlidande. 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie 

Datainsamlingsmetoden för studien var semistrukturerade intervjuer. Denna teknik går 

ut på att intervjuaren har en rad ämnen som den önskar få med under intervjuns gång, 

samtidigt som den uppmuntrar den intervjuade att tala fritt inom det valda områdets 

ramar. Vi ville kunna beskriva anestesisjuksköterskornas möjligheter att kunna lindra 

vårdlidande och därför valdes en kvalitativ forskningsmetod med öppna 

semistrukturerade intervjufrågor. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal som 

ger möjligheter att tolka och skapa en ny kunskap genom dialog som ett fenomen. Den 

kvalitativa forskningsintervjun syftar till att beskriva ett ämne som både intervjuaren 

och informanten är intresserade av. Intervjuaren ska visa nyfikenhet och vara lyhörd för 

vad som sägs och kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser. Målet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att få fram nyanserade beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld kring specifika situationer och handlingsförlopp (Kvale, 1997). 
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Intervjuaren ska vara lyhörd och uppmärksamma tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsrörelser. Intervjuerna görs där den intervjuade känner sig trygg (Trost, 1997). Vi 

valde att göra sex djupintervjuer med anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning 

i västra Sverige. 

 

Verksamhetschefens skriftliga tillstånd fick vi efter en skriftlig förfrågan. Utformning 

av denna förfrågan bifogas (bilaga 1). Innan intervjuerna startades utförde vi en 

provintervju.  

 

Informanter 

Vi gjorde ett lämplighetsurval efter tillgängliga anestesisjuksköterskor. Vi lyckades med 

detta strategiska urval att få en variation i ålder och erfarenhet av att arbeta inom 

anestesisjukvård. Informanterna bestod av specialistutbildade sjuksköterskor inom 

anestesisjukvård. Alla arbetade på samma operationsavdelning. Sammanlagt har sex 

anestesisjuksköterskor intervjuats, alla var kvinnor. Den utbildningsansvariga 

sjuksköterskan på avdelningen valde ut anestesisjuksköterskor att genomföra 

intervjuerna med. Åldern på informanterna sträckte sig mellan 35 och 55 år. Erfarenhet 

från anestesisjukvård var varierad, från ett år upp till 20 år. 

 

Etiska överväganden 

Innan intervjuernas genomförande, gavs både verksamhetschefen och informanterna 

skriftlig och muntlig information. Informanten fick även behålla en kopia av 

informationsbladet. All information behandlas konfidentiellt och eventuell privat data 

som identifierar informanterna kommer inte att redovisas och är avidentifierad. 

Medverkan var frivillig och informanterna kunde utan motivering avbryta intervjun när 

som helst. 

 

Datainsamling 

Vi valde att utföra intervjuerna på anestesisjuksköterskornas arbetsplats, i anslutning till 

deras arbetspass. Vi valde även ett enskilt rum, för att ha en tyst och lugn miljö att 

kunna genomföra intervjuerna i. Efter att vi givit en kort presentation av oss själva och 

vår studie, uppmanades informanterna att beskriva sina möjligheter att lindra patienters 

vårdlidande. Anestesisjuksköterskorna var väldigt positiva till studien vilket gjorde att 

vi med enkelhet närmade oss syftet för intervjun. Intervjuerna spelades in på band och 

varade mellan 20-40 minuter. Därefter transkriberades de till text ordagrant.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys fokuseras på texter och används inom vårdvetenskap. Inom 

omvårdnadsforskning har kvalitativ innehållsanalys använts för att granska och tolka 

texter, såsom utskrifter och bandade intervjuer. Vi valde en induktiv ansats som innebär 

en förutsättningslös analys av texter, som bland annat kan vara baserade på människors 

berättelse om sina upplevelser. En text som är föremål för analys bör ses i sitt 

sammanhang, vilket innebär att tolkning av intervjupersonernas berättelser bör göras 

med medvetenhet om deras personliga historia, livsvillkor och rådande kultur. Då syftet 
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i vårt arbete är att beskriva anestesisjuksköterskornas möjlighet att lindra patienters 

vårdlidande, har vi valt en kvalitativ innehållsanalys som används för att identifiera 

variationer med avseende på skillnader och likheter i en text (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008).  

 

Beskrivning av analysprocessen 

För att skapa oss en helhetsbild läste vi först igenom intervjuerna båda två. Efter detta 

så reflekterade vi tillsammans över intervjuernas huvudsakliga innehåll. Därefter 

identifierades meningsenheter som kondenserades och benämndes med en kod. Vi 

kondenserade och kodade intervjuerna tillsammans. Koderna har sedan markerats med 

olika färger, och ur dessa koder skapades underkategorier (Granskär et al., 2008). 

Beskrivning av analysprocessen bifogas (bilaga 2). 

 

RESULTAT 

Hinder för att kunna lindra vårdlidande 

I det följande stycket presenteras anestesisjuksköterskornas hinder för att kunna lindra 

vårdlidandet hos patienter under rubrikerna tidsbrist, brist på information, smärta och 

rädsla. 

 

Tidsbrist  

Informanterna upplever att på grund av mycket pressade operationsprogram, där man 

vill undvika att sista patienten blir struken, så upplevs en enorm tidspress hos 

personalen. Informanterna upplever även stress. Det kan vara en stress som har sitt 

ursprung i jakten på tid. De upplever att de får höra att det tar för lång tid att väcka, köra 

ut, rapportera, ta in nästa patient, förbereda och söva den patienten. En del upplever att 

eftersom ledningen förväntar sig att de exempelvis ska genomföra tre höftoperationer på 

en dag, då vill det till att allt fungerar optimalt och att ingenting får fallera på vägen. 

Detta kan i sin tur utlösa en stress bland personalen. De upplever att det bara är 

produktionen som prioriteras. Några informanter beskrev det så här: 

 

”man hinner inte fördjupa sig i patienten, man hinner inte informera tillräckligt”.  

 

”Centraloperation har höga produktionskrav och att bytena med en ny patient in på sal 

ska gå fort.” 

 

Informanterna tycker att tidsbristen och jakten på tid har betydelse för säkerheten kring 

patienten. De upplever att de inte hinner läsa på om patienterna, de hinner inte sätta sig 

in i patientens situation tillräckligt. De tycker att de allra enklaste åtgärderna, att fråga 

patienten om han eller hon har mått illa eller haft ont efter tidigare operationer kan 

glömmas bort på grund av arbetstakten. Effektivisering i vården till följd av besparingar 

orsakar en stressad arbetsmiljö för personalen. En informant säger: 
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”man har hela tiden piskan på sig att den förberedelsetid som man har tillsammans 

med patienten ska vara så kort som möjlig” och ”det blir en säkerhetsrisk i mitt arbete 

med att jag kan missa något omedvetet”.  

 

En annan informant säger: 

 

”till exempel med preoperativt samtal, att vi har så mycket tidsbrist att vi inte hinner 

prata med patienten innan operation” och ”jag tror att de kan få jättemycket 

information och att de är tryggare när de kommer hit till oss, och då mår man mindre 

illa, det är vetenskapligt bevisat”. 

 

Brist på information 

Flera informanter har mött oro hos patienterna. De anser att det är viktigt att möta 

patienten här och nu och att mötet mellan anestesisjuksköterska och patient är viktigt, 

och kan spela roll postoperativt. Att visa patienten att vi är här för dem, kan inge 

patienten trygghet innan operation. Informanterna anser att tidsbristen påverkar deras 

roll som anestesisjuksköterska och att det finns mycket att göra innan operation som får 

betydelse efter operation. En informant säger: 

 

”en patient som upplever en icke närvaro av oss, en distans eller känner att man inte 

når fram till oss kan känna sig otrygg”. 

 

En annan informant säger: 

 

”vi har så mycket tidsbrist att vi inte hinner prata med patienterna innan operation, jag 

tror att de kan få jättemycket information och är tryggare när de kommer hit, jag tror 

att det är en väldigt viktig faktor för att patienterna ska må bra och inte vara oroliga” 

 

Många av informanterna upplever att det ibland kan vara för sent att bemöta patientens 

oro och smärta när de kommer till operation. De hade önskat att mer arbete kunde ha 

gjorts på avdelning i samband med inskrivningssamtalet. Flera informanter 

kommenterar betydelsen av att förebygga oro och kunna ge god information till 

patienten. En informant säger: 

 

”jag tror att jag kan förebygga oro hos patienten genom att bemöta patienten på ett 

professionellt sätt och om jag ser patientens oro så kanske vårdlidandet kan 

förebyggas” och ”jag tror att jag kan ha stor betydelse egentligen men det är lite sent 

att möta den preoperativa oron på operationsbordet”. 

 

Flertalet av informanterna nämner vikten av att ge lämplig information till patienten. Då 

patienterna kommer till förberedelserummet är det många moment som ska utföras av 

informanterna vilket kan upplevas stressande för patienten som befinner sig i en 

utelämnande miljö. Många frågor ställs rutinmässigt när de istället bör vara anpassade 

till individen. En informant beskriver:  

 

”Jag tror att man skulle haft information om smärta och VAS-skalan vid 

inskrivningssamtalet som ofta är en vecka innan, så att man hinner bearbeta det och 
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kanske läsa information om det och kanske ha med sig det på ett annat sätt. Alla 

patienter kan inte ta till sig information i samma stund som den ges, vilket oftast blir i 

direkt anslutning till operation”.  

 

Smärta 

Några informanter tycker att de ibland är lite dåliga på att förebygga smärta hos 

patienterna. De anser att det är viktigt att förebygga en eventuell smärta efter 

uppvaknandet från narkosen. Vissa informanter uttrycker smärta som ett vårdlidande för 

patienten. De får oftast påtala för anestesiläkaren att de vill smärtlindra eftersom det 

saknas generella ordinationer för att smärtlindra patienten. Många av informanterna 

hade önskat att de funnits ett PM på generella ordinationer för smärtlindring då många 

av patienterna inte är premedicinerade från avdelningen i smärtlindringssyfte. 

Informanterna nämner att det kan vara svårt att smärtlindra eftersom att smärta är 

individuellt. När patienterna mäter 8, 9 eller 10 på VAS-skalan upplever informanterna 

att det är svårt att kupera smärtan. De påtalar vikten av att redan i det preoperativa 

samtalet nämna smärta och smärtlindring då flertalet av patienterna är rädda för att ha 

ont efter operation. Några informanter beskrev det så här:  

 

”alla som kommer till oss har inte någon grundsmärtlindring. Vissa operationer gör ont 

efteråt då får man försöka smärtlindra så gott man kan och så mycket som vi vågar, 

smärta är ju så individuellt för det som inte gör särskilt ont för vissa patienter gör 

jätteont för andra. Man får försöka smärtlindra så gott man kan, ha med i sin 

preoperativa intervju om de blivit opererade tidigare och om de upplevt något speciellt 

i samband med det”. 

 

”när jag precis har väckt en patient så visst är det en del patienter som redan då har 

smärta, då tycker jag att det är ett lidande för patienten att ha ett direkt 

smärtgenombrott efter narkos. Det är ett vårdlidande att ha ont”. 

 

Möjligheter för att kunna lindra vårdlidande 

I det följande stycket presenteras anestesisjuksköterskornas möjligheter för att kunna 

lindra vårdlidandet hos patienter under rubrikerna hålla patienten varm, motverka 

illamående, skapa trygghet/information till patienten samt förebyggande av smärta. 

 

Hålla patienten varm  

Informanterna anser att värme för patienten innan och under operation är en av flera 

grundläggande omvårdnadshandlingar. Det har visats att patienterna mår mindre dåligt 

efter operation då de hållits normotempererade. Om patienterna shivrar efter operation 

så fördubblas syrgasförbrukningen vilket i sig är ett krävande och smärtsamt tillstånd 

för patienten. Informanterna arbetar förebyggande mot nedkylning då de har kunskap 

om effekterna som nedkylningen har. En informant berättar: 

 

”ett vårdlidande är nedkylning, hypotermi. Det försöker vi förebygga genom att ge 

varma vätskor, ge varma filtar som de får i slussen på väg in till operation och då tar vi 
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även på dem strumpor, använda värmetäcke, koppla på bairhugger och sedan har vi 

även mössor att sätta på huvudet om det behövs”. 

 

Motverka illamående  

Informanterna använde i varierande grad den generella ordinationen mot illamående. 

Om patienterna fick antiemetisk profylax berodde på om informanten hade frågat 

patienten eller ej, om ett tidigare illamående i samband med operation. Informanter 

beskrev det så här: 

 

”frågar specifikt efter illamående gör jag nästan varje gång, ibland glöms det väl bort 

men i så fall försöker jag förebygga det”  

 

”att man kan fråga en direkt fråga, har du mått illa efter sövning? För då kan man 

motverka det tidigt, för det är också svårt att motverka det precis som smärta med 

smärtgenombrott så är det också med illamåendegenombrott eller kräkning, svårt att 

häva det i förhållande till om man förebyggt det”  

 

Flera omvårdnadsåtgärder som kunde lindra illamående var att lägga en kall handduk på 

pannan för att svalka patienten, skölja munnen om patienterna känner sig muntorra och 

be patienten att dra djupa, långa andetag och andas in genom näsan och ut genom 

munnen. Informanterna uppmanade även sina patienter att göra långsamma och 

försiktiga rörelser, för att minimera risken och inte framkalla ett eventuellt illamående. 

En informant säger: 

 

”tidspressen på operationsavdelningen påverkar ibland hur vi arbetar. Tidspressen kan 

leda till att vi exempelvis förflyttar patienten från operationsbordet till sängen på ett 

oplanerat sätt, vilket tyvärr kan orsaka patienten ett illamående. Det är ju inte bra men 

då brukar jag ta till lite enkla omvårdnadsåtgärder som att svalka pannan. Ibland ska 

jag villigt erkänna att jag inte alltid gör så mycket åt patientens illamående om det är 

ett lätt illamående som uppkommer vid förflyttningen, eftersom jag är inne på post-op 

inom en minut”. 

 

Skapa trygghet/Information till patienten 

Flera informanter säger att det är viktigt att patienten har känt sig lugn, trygg och 

välinformerad om sitt ingrepp och sövning, för då kan uppvaknandet bli lugnt och 

tryggt. Trygghet är en viktig faktor för att patienten ska må bra. Detta kan i sin tur 

medföra ett minskat vårdlidande. Informanterna nämner vikten av att kunna lyssna på 

patienten och höra på patienten, för att inge trygghet. Informanterna berättar vidare om 

hur de brukar informera redan i förberedelserummet, till exempel vad olika personer har 

för funktioner inne på operationssalen. De berättar även att det är viktigt att få patienten 

delaktig i sin egen vård genom att tala om vad han eller hon kan göra. En informant 

säger: 

 

”en patient som känner sig trygg och som känner att den får förståelse och känner sig 

hörd och sedd i sin situation mår oftast bättre och känner att den får det den behöver 

när den behöver det”  
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En annan informant säger:  

 

”jag tror att det handlar om professionalism att kunna visa att man är här och nu med 

den personen”. 

 

Förebyggande av smärta  

Alla informanter känner till vikten av att förebygga smärta och att detta kan ske på 

många olika sätt. Utbildning om hur patienten kan läggas upp på operationsbordet har 

delgivits all personal på avdelningen. Flertalet använder sig av tryckavlastande kuddar i 

form av ligasano och de flesta utför gymnastik under operation. Två informanter 

berättar: 

 

”man försöker lägga dem så skönt som möjligt för att de ska ha mindre ont efteråt, typ i 

axlar om de ligger utåt med armarna. Lägger dem skönt med benen så att de avlastar 

ryggen om de har ryggbesvär, har de ont i nacken frågar man lite om det. Försöker 

tänka på det också när de sover att man kanske lägger till rätta huvudet om de har 

nackbesvär så att de inte ligger flexad så mycket. Det ska man alltid göra men extra 

viktigt om de redan har bekymmer givetvis”. 

 

”man tänker på om en patient har ryggbesvär eller bara känner allmän trötthet i 

ryggen, i så fall ska man försöka lägga patienten om det går, på ett sätt som gör att den 

kan vila under operationen”.  

 

Informanterna upplever ibland att patienterna inte blir optimalt smärtlindrade. När det 

inträffar så upplevs det som jobbigt och som ett misslyckande av vårdandet. Orsakerna 

till smärtan kan vara många och i intervjuerna nämns bland annat, oro, tidsbrist, brist på 

information och tidigare smärtproblematik. Informanterna upplever det som jobbigt när 

smärtlindringen inte hjälper och de ser att patienten har ont.  

 

”är det en patient som ofta får smärtlindrande läkemedel så får jag tänka till att det 

kanske behövs lite mer, eller om det är en skör människa kanske jag kan lägga lite 

mindre, men jag måste hela tiden planera och bevaka det”  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvale (1997) menar att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva 

och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Med livsvärld menas 

vardagen, den dagliga tillvaro som informanten befinner sig i. Det är viktigt att vara 

medveten om sin förförståelse som både kan gynna och hämma, för att kunna möta 

individen så förutsättningslöst som möjligt, till exempel i samband med en intervju. I 

Granskär et al., (2008) menas att all forskning syftar till att finna ny kunskap men att det 

oftast inte finns en sanning, utan flera alternativa tolkningar. Forskarna behöver därmed 

vidta åtgärder för att visa trovärdigheten av sina resultat. Förutom sanningshalten i 

resultatet handlar trovärdighet bland annat om hur forskarens förståelse och erfarenhet 

har satt sin prägel på analysen. Vi som är författare till denna studie anser oss vara 
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noviser inom området. Under våra verksamhetsförlagda studier som pågick under 10 

veckor, väcktes intresset för syftet med vår studie, då vi upplevde att patienterna hade 

någon form av vårdlidande.  

 

Semistrukturerade intervjuer är en teknik med både fördelar och nackdelar. Fördelen 

med intervjuer är att intervjuaren kan inhämta information om sådant som skulle vara 

betydligt svårare att fånga upp, såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Känslor eller 

övertygelser kanske inte belyses i samma utsträckning i en enkät. Nackdelen med den 

valda tekniken är att intervjuformen ställer stora krav på personen som intervjuar, det 

gäller att vara lyhörd för det som sägs både verbalt och icke verbalt. Det är av stor vikt 

att inge förtroende och ha en öppen och objektiv hållning till informanten och till det 

som framkommer. Som författare till denna studie var vi nyfikna och lyhörda för 

informanternas berättelser. Samtidigt var vi kritiska mot egna antaganden och egna 

hypoteser under intervjuerna.  

 

Vi valde att utföra intervjuerna på en enskild plats. Detta för att skapa lugn och ro för 

informanten samt att visa denne att tiden var avsatt för enbart informanten (Polit & 

Beck, 2005). Vi funderade på att använda oss av enkäter men vi ansåg att då skulle 

informanterna ha blivit styrda av frågorna och svarsalternativen. För att uppnå syftet 

med studien, som var att beskriva anestesisjuksköterskors möjlighet att lindra patienters 

vårdlidande, valdes en kvalitativ ansats (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 

 

Efter det att vi genomfört vår provintervju gick vi igenom den med vår handledare. Vi 

fick klartecken att påbörja intervjuerna och att vi skulle ha mer öppna följdfrågor till 

informanterna samt att utöka intervjutiden. Inför intervjuerna lämnades intervjufrågorna 

ut till informanterna. Syftet med detta var att informanterna skulle ges möjlighet att i 

lugn och ro reflektera över hur de uppfattar sitt arbete i relation till frågorna. Detta 

uppskattades av informanterna då de kände sig väl förberedda inför intervjun och inte 

fick överraskande frågor. Detta kan eventuellt ha varit en nackdel då det kan ha 

begränsat svaren hos informanterna, som kanske inriktat sig på enbart de givna frågorna 

de fått i förväg. Under intervjuerna fick informanterna fritt beskriva sina upplevelser. 

Om vi kände att vi ville veta mer så ställdes öppna följdfrågor till informanterna såsom: 

”hur menar du då”, ”vill du utveckla”. Informanternas upplevelser redovisas som citat 

från intervjuerna i resultatet. I intervjusituationerna var båda författarna till studien 

närvarande men endast en av oss höll i själva intervjun. Den andra satt och observerade 

och antecknade viktiga punkter från intervjun inför den kommande gemensamma 

diskussion som vi hade efter.  

 

Antalet informanter kan ha haft en viss påverkan på resultatet. Informanternas 

beskrivningar skilde sig inte så mycket åt trots att antalet verksamma år inom yrket 

varierade. Det hade varit till fördel för oss att få göra flertalet provintervjuer för att träna 

på intervjutekniken för att därigenom känna oss trygga med att utföra intervjuer. Den 

pressade tidssituationen var en faktor som gjorde detta omöjligt. Vi anser att resultatet 

av studien är överförbart på andra grupper.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet från intervjuerna visar anestesisjuksköterskornas möjlighet att lindra 

patienters vårdlidande. Då tidigare forskning inom området är näst intill obefintlig har 

de varit svårt att diskutera resultatet i relation till tidigare studier med 

anestesisjuksköterskor i fokus. 

 

 

Hinder 

Tidsbrist, Brist på information, Smärta 

Vi har under våra verksamhetsförlagda studier upptäckt att det bland informanterna 

finns en genomgående oro för att vården är så effektiviserad samt inriktad på ekonomisk 

lönsamhet. Ett utmärkande hinder för att kunna utföra en god vård, som vi 

uppmärksammat, är tidsbristen. Tiden räcker inte till. Operationsprogrammen ska följas 

och genomföras, inget får störa verksamheten och avdelningen vill helst inte se att 

operationerna blir strukna. Detta är en faktor som gör att personalen känner sig stressad 

på sin arbetsplats samt känner sig otillräckliga. De hinner inte utföra ett preoperativt 

samtal eller informera patienterna i den utsträckning de hade önskat. 

 

Tid är en resurs som är svår att påverka eftersom inget får störa verksamheten förutom 

operationsprogrammet. Det gör att arbetssättet ”löpande bandet” skulle kunna ändras till 

ett arbetssätt med bättre kontinuitet för både personal och patient. 

Anestesisjuksköterskorna ser organisationen och personalbristen som ett hinder för att 

kunna utföra en perioperativ dialog (von Post et al., 2005). Att som patient bli 

involverad i den perioperativa processen, att bli uppmärksammad av sjuksköterskan 

upplevs ofta som lugnande. När sjuksköterskan har tid att prata med patienten så ges 

bättre förutsättningar för att han/hon ska känna sig mer lugn och självsäker, samt känna 

tilltro till att operationen ska lyckas (Rudolfsson, Eriksson, & von Post, 2007). 

 

Om sjuksköterskorna känner att de är tillsammans med patienten genom hela den 

perioperativa processen så lär sjuksköterskorna sig mer om patienten och planerar 

vården för patienten på ett bättre sätt. Ett resultat av att ha en perioperativ dialog är att 

sjuksköterskorna gör sitt yttersta för att skapa en vårdande relation till patienten genom 

den perioperativa processen. Ett hinder i denna process är den pressade 

arbetssituationen som informanterna upplever att de befinner sig i (Rudolfsson, 

Ringsberg & von Post, 2003).  Flertalet av informanterna önskar att deras 

arbetssituation och att den ekonomiska effektiviteten kunde se annorlunda ut. 

Informanterna är väl införstådda med vad den perioperativa dialogen innebär och förstår 

även vikten av att kunna utföra en perioperativ dialog med sina patienter, och vilken 

vinst det skulle innebära för patienterna och informanterna. Informanterna anser att det 

skulle vara ett enkelt sätt att förebygga vårdlidande för patienterna.  

 

Det pressade arbetsschemat på operationsavdelningen försvårar kraftigt 

anestesisjuksköterskornas möjlighet att förebygga patienters vårdlidande. 

Anestesisjuksköterskorna ges ingen möjlighet till att genomföra en perioperativ 

vårdprocess, som skulle kunna lindra vårdlidande. Operationsavdelningens jakt på tid 

och strikta operationsprogram försvårar arbetet för anestesisjuksköterskorna. Lindwall 

och von Post (2008) menar att det finns patienter i den perioperativa vården som kränkts 

mer än andra, nämligen de som av olika anledningar blivit strukna från 
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operationsprogrammet. Idag inträffar det alltför ofta på grund av att 

operationsprogrammet planeras för optimistiskt.  

 

Vi har under våra verksamhetsförlagda studier uppmärksammat att informanterna 

känner att de är otillräckliga och inte ges möjlighet att bedriva god omvårdnad genom 

att ge patienten den tid som han/hon behöver. Otillräcklig information och otillräcklig 

smärtlindring är några av de hinder som informanterna upplever i sitt arbete, för att 

kunna ge god vård och minska vårdlidandet. Orsaker till bristfällig smärtlindring tror 

vissa av informanterna kan leda till ett onödigt lidande för patienterna. Det är stora 

variationer i smärtupplevelse och behov av smärtlindring menar informanterna. De 

påpekar betydelsen av individualiserad smärtbehandling eftersom det är en stor 

variation av patienternas behov och känslighet för analgetika. Informanterna påpekar 

vidare att smärtbehandlingen bör individualiseras. Informanterna menar att det som inte 

gör så ont för vissa patienter gör ont för andra. En studie gjord av Warrén-Stomberg, 

Sjöström och Haljamäe (2003) visar att smärta fortfarande är ett stort problem. Rutiner 

har visat sig vara för generella och ej anpassade till varje individ. De rutiner som 

använts är oftast inte tillräckligt utvärderade och dåligt uppdaterade. Vidare visar 

studien att analgetika sätts in för sent, oftast efter smärtgenombrottets debut. Enligt 

Travelbee (2001) reagerar människor unikt på smärta, att mäta smärta med ett 

mätinstrument ger ett visst praktiskt värde.  

 

 

Möjligheter 

Information/Trygghet, Förebyggande av smärta, Illamående, Hålla patienten 

varm 

Informanterna ansåg att den preoperativa informationen var viktig för den intraoperativa 

och postoperativa vården. Patienter som inte får information upplevs av informanterna 

som mer oroliga. Om patienterna vet om att ingreppet kan göra ont och att de kanske 

inte är helt smärtfria efter operationen, så kan det lindra deras lidande, genom att de har 

vetskapen om hur det kan vara. Vi tror att om denna information uteblir kan ett ökat 

smärtlindringsbehov och ett eventuellt oroligt uppvaknande från narkosen bli 

konsekvensen för patienten. En patient som upplever trygghet och förståelse, som 

känner sig sedd i sin situation mår oftast bättre när den känner att den får den tid som 

behövs. Informanternas och våra gemensamma tankar kring vikten av information 

styrks i en studie av Lithner och Zilling (2000), där preoperativ information en viktig 

del i patientens omvårdnad. De anser vidare att det är mycket viktigt med både muntlig 

och skriftlig patientinformation. Vi ser en vinst med att ha välinformerade patienter. Om 

patienterna redan på avdelningen blivit välinformerade om vad som ska ske under 

operationsdagen så kan vi se en möjlig tidsvinst på operationsavdelningen. En tidsvinst 

som blir positiv för både patienter och anestesisjuksköterskorna. Patienter undgår 

eventuellt stressade anestesisjuksköterskor på operation som ska informera om allt som 

ska hända samtidigt som han/hon gör alla förberedelser inför operation. 

Anestesisjuksköterskorna undgår ett extra tidskrävande moment bland sina 

förberedelser.  

 

Flera av informanterna belyser vikten av att ha en väl förberedd patient som kommer till 

operation. Vi delar informanternas tankegångar kring detta. Flertalet gånger har vi under 

våra verksamhetsförlagda studier varit de som getts möjlighet att ge patienten 
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uppmärksamhet i form av tid. Den handledande anestesisjuksköterskan har varit 

tvungen att rikta in sig på uppgifter av mer teknisk karaktär, såsom att iordningsställa 

anestesiapparaten och förbereda läkemedel. Egentligen skulle alla dessa sysslor gå att 

genomföra som ensam anestesisjuksköterska men tidsbristen försvårar arbetet. Patienten 

kommer på så vis i andra hand, på så sätt att den inte får den tid eller information som 

den i vissa fall behöver. Detta anser vi vara en effekt av den kostnadseffektivisering 

som råder i vården. Detta styrks av Lithner et al., (2000) där besparingar inom hälso- 

och sjukvården har ökat behovet av kostnadseffektivisering. Resultatet i studien visar att 

möjligheten att ge relevant information till patienter både sparar tid och pengar. Om 

patienterna får den information som de behöver så krävs det mindre tid för personalen 

att förbereda varje patient. 

 

Vi anser att för att kunna ge en god smärtlindring och information till patienterna så 

behövs mer tid till förfogande för anestesisjuksköterskorna, för att hinna med alla sina 

förberedande arbetsuppgifter. Det är även viktigt att anestesisjuksköterskorna får 

utbildning och regelbunden uppdatering inom området smärtlindring. Vi anser att ett 

sätt som anestesisjuksköterskor kan arbeta med att förebygga smärta på, är att använda 

sig av VAS-skalan i större utsträckning. Vi har vid fåtalet tillfällen sett att 

anestesisjuksköterskorna använt sig av skalan. Hade patienterna kunnat få en bättre 

smärtlindring genom att VAS-skalan använts flitigare? Det kan inte vi svara på men 

kanske hade kulmen av smärtan kunnat förebyggas genom att få ett mått på patientens 

aktuella smärta, både i ett tidigt stadium samt direkt efter operation.  

 

Vi såväl som informanterna anser att illamående kan förebyggas väl farmakologiskt. 

Patienterna upplever illamående som en jobbig situation. De känner sig oftast sjukare i 

och med ett illamående och det kan leda till att de inte orkar äta eller få i sig 

smärtlindrande tabletter. Alkassi, Ledin, Odkvist och Kalman (2005) menar att de mest 

beskrivna omvårdnadshandlingar som sjuksköterskan utför vid postoperativt illamående 

hos patienter är djupandning, munvård samt att utföra långsamma rörelser vid 

förflyttning av patienten. Informanternas upplevelse av dagens pressade 

operationsschema är att tiden är av stor betydelse för hur vi utför vårt arbete. Tidspress 

kan leda till snabba och ogenomtänkta manövrar av patienten, till exempel vid 

förflyttning från operationsbord till säng eller transport till postoperativ avdelning.  

 

Informanterna hade goda kunskaper inom ämnet hypotermi och insåg vikten för 

patienterna av att vara normotempererade, både innan och efter operation. Det 

preoperativa arbetet med att förebygga hypotermi har visat sig ha goda effekter 

postoperativt. Riskerna med postoperativ shivering, ett tillstånd som är smärtsamt och 

syrgaskrävande för patienten, minskas genom att till exempel använda bairhugger. Detta 

styrks i en studie av Alfonsi (2001) där man belyser vikten av preoperativ värme för att 

minska postoperativ shivering hos patienterna.  

 

 

 

 

 

 



18 

 

KONKLUSION 

Anestesisjuksköterskorna i denna studie upplever att tidsbristen är en genomsyrande 

faktor och kan ses som ett hinder i arbetet mot att lindra vårdlidandet för patienter. Vi 

tycker att det finns mycket vi anestesisjuksköterskor kan göra för att lindra patienternas 

vårdlidande och samtidigt bidra till en positiv arbetsmiljö för oss. Att drabbas av en 

sjukdom som leder till operation kan framkalla många negativa känslor hos patienten 

som vi anestesisjuksköterskor bör vara medvetna om. En annan del som skulle kunna 

utvecklas är informationen till patienterna innan de kommer ner till 

operationsavdelningen. Det skulle kunna ses som en möjlig effektivisering för 

anestesisjuksköterskorna i deras arbete, utan att det skulle innebära en försämring för 

patienten. Vi tror att det skulle kunna finnas en tidsvinst och en kostnadseffektivisering 

i detta. Det preoperativa samtalet kan förebygga och reducera vårdlidande samt 

stimulera till välbefinnande och en trygghet hos patienten. Vi kan då nå fram till 

patienten i ett tidigt stadium, vilket kan lindra patientens vårdlidande.  

 

Att drabbas av en sjukdom som leder till en operation är en otrygg situation för 

patienten. Anestesisjuksköterskornas medvetenhet om patientens upplevelse kan bidra 

till att optimera omhändertagandet och skapa en trygghet för patienten.  

 

 

Kliniska implikationer 

 

 utföra ett noggrant preoperativt samtal  

 vårdvetenskapliga mål, att arbeta för en fungerande perioperativ vårdprocess  

 ge tydlig information om behandling och vårdåtgärder  

 uppträda lugnt, vänligt, bekräfta patienten genom att vara närvarande 

 medverka till patientens delaktighet  

 värdigt bemötande, att se patienten här och nu 

 skapa omvårdnadsriktlinjer, för att exempelvis motverka smärta och nedkylning 

 delegering av smärtlindring, utveckla ett PM för generell smärtlindring 

 låta personal och verksamhetschefer ta del av studien för att medvetenheten och 

förutsättningarna för fortsatta diskussioner kring detta ämne ska öka 

 

 

De vore av intresse att veta hur anestesisjuksköterskans möjligheter till att lindra 

patienters vårdlidande skulle ha kunnat se ut om inte tidspressen, den effektiviserande 

vården och ett pressat operationsprogram varit ett hinder.  
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Bilaga 1 

 

Ansökan om tillstånd för intervjuer                                     
 

Under april månad 2009 kommer vi att genomföra en intervjustudie på Centraloperation 

i Borås. Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskornas möjlighet att lindra patienters 

vårdlidande.  

 

Resultatet kommer att sammanställas i form av en magisteruppsats för 

specialistutbildningen inom anestesisjukvård vid Högskolan i Borås. Intervjuerna 

kommer att ta cirka 30 minuter och genomföras individuellt. Intervjuerna kommer att 

spelas in på band. Resultatet av intervjuerna kommer att bearbetas konfidentiellt. 

Medverkan är frivillig och deltagandet i studien kan avbrytas när som helst utan 

motivering. I resultatet kommer ej enskild person att identifieras. Med detta som 

bakgrund ber vi om tillstånd att genomföra denna studie.  

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av ansvariga: 
 

 

__________________________ __________________________ 

Magdalena Lundberg  Caroline Norlin 

E-post: magdalenalundberg@hotmail.com E-post: c.norlin@hotmail.com  

Tfn 070-XXXXXXX Tfn 070-XXXXXXX 

 

 

Handledare 

Anders Bremer  

Adjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: anders.bremer@hb.se 

Tfn 033-435 45 00 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Magdalena Lundberg och Caroline Norlin 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

Datum och underskrift 
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Bilaga 2 

 

Beskrivning av analysprocessen                  
 

 

Meningsenhet 

 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

 

… hmmm… 

arbetssituationen 

här på operation… 

det är väl att det är 

så pressade 

operationsprogram

som gör att vi får 

ont om tid för att 

till exempel läsa 

på om patienten…  

 

Pressat 

operationsprogram. 

Hinner inte läsa på 

om patienten 

 

 

Stressigt 

schema 

Personalen 

hinner inte 

 

Känna att tiden 

inte räcker till 

 

 

Jag upplever att vi 

liksom inte hinner 

prata tillräckligt 

med patienterna… 

för att liksom 

kunna informera 

dem på ett bra sätt 

innan operation… 

ehh… jag tror ju 

egentligen att jag 

kan förebygga oro 

hos patienten 

genom att bemöta 

patienten… he… 

men det e ju lite 

sent att möta den 

preoperativa oron 

på 

operationsbordet… 

 

Jag hinner inte 

informera 

patienterna på ett 

bra sätt innan 

operation. Jag tror 

att jag kan 

förebygga oro 

genom att bemöta 

patienten. Det är för 

sent att möta den 

preoperativa oron 

på operationsbordet 

 

 

Ha kunskap om, 

men inte hinna, 

förebygga 

patienters oro 

 

Känna sig 

otillräcklig 
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Vi ger läkemedel 

utifrån det som vi 

har ordination 

på… ehh… Men 

alla har inte en 

smärtlindring i 

grunden… och vi 

är ibland lite 

dåliga på att 

förebygga 

smärta… ehh… det 

är ett vårdlidande 

att ha ont… ett 

lidande för 

patienten att ha ett 

smärtgenombrott 

direkt efter 

narkos… 

 

 

Vi är ibland lite 

dåliga på att 

förebygga smärta. 

Det är ett 

vårdlidande att ha 

ont. Det är ett 

lidande för 

patienten att ha ett 

smärtgenombrott 

direkt efter narkos 

 

 

Ha kunskap om 

att förebygga 

smärta 

 

Att använda sig 

av smärtlindring 

 

 

Hmm… ett 

vårdlidande som 

kan uppstå är 

nedkylning, eller 

ja… Hypotermi 

och shivering… 

som är ett 

obehagligt 

tillstånd för 

patienten… Vi kan 

ju förebygga ehh… 

genom att ge 

varma vätskor, ge 

varma filtar ehh… 

använda 

bairhugger… 

Patienterna mår 

inte lika dåligt 

efteråt om de är 

normotempererade  

 

 

Ett vårdlidande som 

kan uppstå är 

nedkylning. 

Hypotermi och 

shivering är ett 

obehagligt tillstånd 

för patienten. Vi 

kan arbeta 

förebyggande 

genom att ge varma 

vätskor, varma 

filtar och använda 

bairhugger. 

Patienterna mår inte 

lika dåligt om de är 

normotempererade 

 

 

Ha kunskap om, 

och förebygga 

hypotermi 

 

Hålla patienten 

normotempererad  
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puh… jag frågar 

specifikt efter 

illamående… för 

då kan man 

motverka, eller 

ja… förebygga det 

i ett tidigt stadie… 

ehh… dessutom vet 

vi att en otrygg 

patient sväljer 

mera luft, och det 

mår man illa av… 

 

 

Jag frågar specifikt 

efter illamående 

som jag kan 

motverka eller 

förebygga i ett 

tidigt stadie. Vi vet 

att en otrygg patient 

sväljer mer luft, 

vilket ger 

illamående 

 

 

Ha kunskap om 

illamående för 

att kunna 

förebygga det 

hos patienten 

 

Motverka och 

förebygga 

illamående 

 

 

 

… om man träffar 

någon som är 

mycket orolig… se 

till att man 

verkligen hinner ge 

patienten den 

stund som behövs 

innan operation, 

för att… ehh… då 

kanske den blir 

lugn och 

välinformerad om 

det som ska 

hända… och ehh… 

då har vi ju oftast 

en trygg patient 

som vaknar efter 

narkosen… 

 

 

Ge den oroliga 

patienten den stund 

som behövs. En 

lugn och 

välinformerad 

patient innan 

operation, är oftast 

en trygg patient 

som vaknar efter 

narkosen 

 

 

Förstå vikten av 

att informera 

patienten innan 

operation för att 

skapa trygghet 

 

Skapa en 

individanpassad 

information 
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… försöka att 

lägga dem så skönt 

som möjligt på 

operationsbordet… 

ehh… vi 

förebygger 

nervskador med 

gymnastik under 

långa 

operationer… för 

ibland vaknar det 

med ganska rejäl 

smärta i till 

exempel en arm 

efter ett armstöd… 

 

 

Lägga patienten 

skönt på 

operationsbordet. 

Vi förebygger 

nervskador med 

gymnastik under 

långa operationer. 

Ibland vaknar de 

med smärta i en 

arm efter ett 

armstöd 

 

 

Förstå vikten av 

patienternas 

placering på 

operationsborde

t genom 

förebyggande 

arbete 

 

Placering av 

patient på 

operationsbordet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


