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Sammanfattning    

Inom vården eftersträvas hela tiden kortare vårdtider, detta gäller även inom anestesi. 

Det blir mer och mer operationer som utförs elektivt. Inom dagkirurgin förväntas 

patienten gå hem några timmar efter anestesin. En förutsättning för detta är att patienten 

inte upplever för stort obehag, dels från själva ingreppet men även från luftvägarna. Det 

finns olika sätt att skapa en fri luftväg, ett av dem är laryngsmask, vilket i 

undersökningar har visat sig vara ett skonsammare alternativ till trakealtuben. För att 

dagkirurgi ska fungera bra krävs att patienterna känner sig trygga och införstådda i sin 

situation. Detta ställer krav på god information.  

 

Syftet är att kartlägga patienters upplevelser av obehag i halsen efter 

laryngsmaskanestesi. Syftet är också att undersöka om patienterna fått information 

preoperativ om att de kommer att ha något i halsen som eventuellt kan ge upphov till 

obehag. 

 

Studien är en kvantitativ studie baserad på enkäter. 44 personer som nyligen genomgått 

en laryngsmaskanestesi erbjöds att delta. Resultatet visar att 22,5% av respondenterna 

upplevde obehag i halsen efter att de genomgått en anestesi med laryngsmask. 27,5%  

hade fått information om eventuellt obehag i halsen efter anestesin och 70 % svarade att 

de inte fått information.  De personer som upplevde obehag hade det i form av skav 

eller förkylningskänsla. I studien sågs en tendens till att laryngsmasken är skonsammare 

än trachealtuben, men att en statistisk skillnad ej är säkerställd.  

Resultatet av studien visar att genom en kombination av god pre-operativ information 

och laryngsmask anestesi kan patienters upplevelser av obehag i halsen efter anestesi 

minskas. Detta kan, för patienten i sig, innebära ett högre välbefinnande i samband med 

anestesi och skapa trygghet samt göra patienten införstådd i situationen. 
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INLEDNING 

Enligt socialstyrelsen genomfördes 375 606 operationer i Sverige år 2007. Av dessa 

genomfördes ett stort antal i generell anestesi. Utvecklingen av alternativ till den 

traditionella trachealtuben har utformas under åren och under de senaste 20 åren har 

generella anestesier med laryngsmask ökat. Anestesisjuksköterskan har därför många 

gånger dagligen laryngsmasken som arbetsredskap. Anledningen till denna ökning är 

bland annat att laryngsmasken ses som ett skonsammare alternativ till trachealtuben. Vi 

vill med denna studie ta reda på om patienterna upplever laryngsmasken som skonsam, 

genom att undersöka patienters upplevelser av obehag i halsen efter en laryngsmask 

anestesi. Saker som kan påverka upplevelsen är bl.a. information och bemötande. 

Studien kommer att kunna ge en inblick i om laryngsmasken är så skonsam som den 

anses och hur hjälpmedlet presenteras för patienten. Studien kommer därmed att kunna 

ge information om patienterna fått pre-operativ information om att de kommer att ha 

något i halsen som eventuellt kan ge upphov till obehag.  Resultatet av studien kan ge 

kunskap om patienters upplevelser av laryngsmasken och kan bidra till att den pre-

operativa informationen ses över så att patienter som sövs med laryngsmask får adekvat 

information och bemötande som kan leda till trygghet och välbefinnande för patienten.  

 

BAKGRUND 

Enligt Hellmuth (2005) har det funnits en önskan om att kunna utföra ingrepp på en 

patient, utan att denna känner något, sedan Hippokrates (460-377 f. Kr). Anestesi 

kommer från grekiskan an (0- eller icke), aisthesis (känsel) och omfattar den 

perioperativa vården av patienten. Hellmuth (2005) belyser att anestesisjuksköterskans 

arbete består av att tillgodose patientens behov av omvårdnad och behandling i samband 

med operationer, olika procedurer och undersökningar. 

 

Perioperativ vård är vårdhandlingar och vårdaktiviteter som utförs av en 

anestesisjuksköterska under de pre- intra och post operativa faserna i samband med en 

patients operation.(Lindwall & Von Post 2000). 
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Lindwall och Von Post (2000) beskriver också att anestesisjuksköterskans ansvar även 

gäller den preoperativa fasen, det vill säga tiden närmast operationen, då 

anestesisjuksköterskan analyserar de data som kommit fram under mötet med patienten 

och med dessa data planerar den perioperativa vården.  Lindwall och Von Post (2000) 

beskriver att peri- är ett prefix och härstammar från grekiskan där det har betydelsen 

närmast, runtomkring.  Arvidsson (2005) menar att ett normalt anestesi förlopp kan 

kräva många enskilda beslut, och en del av dessa kan vara direkt livsavgörande. 

Arvidsson (2005) menar också att för rätt beslutsfattande under en tidspress, krävs att 

anestesisjuksköterskan känner sin patient och att anestesin är noggrant planerad och 

förberedd. Arvidsson (2005) belyser också att syftet med den preoperativa fasen är att 

reducera risken för perioperativ morbiditet.  

 

Ordet intra- betyder under och post- betyder den tid som närmast följer efter 

operationen. Målet med den intra operativa fasen är att ge patienten trygghet genom att 

stödja emotionellt, ordna en säker vårdmiljö och utföra ett kvalificerat arbete (Panelius 

& Varisto, 1989). 

 

Lindwall och Von Post (2000) samt Hellmuth (2005) beskriver  att 

anestesisjuksköterskan förenar konst, teknologi och vetenskap i sitt perioperativa 

vårdande, och att anestesisjuksköterskan har en vilja att följa med i den medicinska och 

vårdvetenskapliga forskningen samt lära och utveckla nya tekniker. Hellmuth (2005) 

påtalar också att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt att vården så långt som möjligt utformas och genomförs i samråd med 

patienten.  

Anestesisjuksköterskans vård anses vara högteknologiskt och hon/han har ett eget 

yrkesansvar och är personligt ansvarig för sina handlingar (Hellmuth, 2005). 

 

Olika sätt att skapa fri luftväg 

Enligt Bodelsson (2005) förlorar en person som är medvetslös i samband med anestesi 

en del av sin normala tonus i skelettmuskulaturen. Detta bidrar till att den slappa tungan 

tillsammans med mjuka gommen faller ner mot svalgets bak vägg. Detta är en stor risk 

då tungan hindrar luften från att komma ner till lungorna och ett livshotande tillstånd 
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har uppkommit. Det är av stor vikt för personens liv att luftvägsobstruktionen 

omedelbart hävs. Bodelsson (2005) tar upp olika sätt att skapa fria luftvägar på, det 

enklaste menar han vara att lägga patienten i framstupa sidoläge, då tungan faller framåt 

och fri luftväg skapas. Ett ytterligare sätt att uppnå fri luft väg är att böja bak patientens 

huvud och föra fram underkäken. På detta sätt menar Bodelsson (2005) att mjukdelarna 

i munbotten och svalget kommer att spännas och tungan dras framåt och luftvägen blir 

fri.  Detta förfaringssätt är inte optimalt att vårda en patient i och därför måste luftvägen 

hållas fri på annat sätt.  Det finns olika hjälpmedel att ta till för att få luftvägen fri. 

Svalgtuben som är ett styvt böjt rör, förs in via munnen och på detta sätt håller fram 

tungan och åstadkommer fri passage för luften ner till lungorna. Nackdelen med 

svalgtub enligt Bodelsson (2005) är att om patienten inte ät tillräckligt medvetslös kan 

den utlösa kräkreflex och att det vid sådana fall är bättre att använda en så kallad nästub. 

Denna nästub beskriver han vara tillverkad av ett mjukt gummimaterial, i form av en 

slang som smörjs in med lokalbedövningsmedel och förs in via näsborren. Ett annat sätt 

att skapa fri luftväg på enligt Bodelsson (2005) är trakeal intubation. Trakealtuben är en 

slang som leder luften förbi hela svalget och ända ner till trakea. En kuff kring den 

distala änden av trakeal tuben tätar mot trakealväggarna och säkrar mot att maginnehåll 

regurgiterar och aspireras ner i lungorna samt att övertrycksventilation tillåts Bodelsson 

(2005).  

 

Laryngsmask  

Laryngsmasken menar Bodelsson (2005) är ett mellanting mellan svalgtuben och 

trakealtuben. Dahaba, Prax, Gaube, Gries, Rehak och Metzler (2006) menar i sin studie 

att trakealtuben är en standard metod för att säkerställa fri luftväg i akuta situationer, 

men att alternativa metoder såsom laryngsmask nu även används rutinmässigt även 

under akuta situationer för att skapa fri luftväg. I slutet av 1980-talet introducerades 

laryngsmasken i anestesiologisk praxis och kom snabbt att bli en etablerad metod att 

skapa fria luftvägar under anestesin (Lagerkranser, 2005). Laryngsmasken tillhör 

kategorin supraglottiska luftvägar. Med det menas att den distala mynningen skall 

hamna i hypofaryngs, proximalt om laryngsöppningen, och just detta anses som en 

gemensam nämnare för just supraglottiska luftvägar (Lagerkranser, 2005). 
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Laryngsmasken består av två delar, den ena delen är en plast tub och den andra delen en 

mask. Till formen är masken som ett skedblad, vars kanter är en uppblåsbar kuff. När 

laryngsmasken placerats i korrekt läge ansluter den laryngsingången och bildar en 

försegling som tätar mot omgivande mjukdelar. Laryngsmasken appliceras blint genom 

munnen, hjälpmedel som laryngoskop eller andra hjälpmedel behöver inte användas 

(Lagerkranser, 2005).  

 

Hestnes och Espe (2005) beskriver att laryngsmasken mestadels används vid kortvarig 

kirurgi och att den initialt sett var avsedd för patienter som hade spontanandning, men 

kom senare att användas vid försiktig övertrycksventilation till de patienter som inte 

hade egen andning. Laryngsmasken tillåter en handsfree anestesi, vilket Lundberg 

(2005) menar gör den till en idealisk lösning vid operationer som varar mer än femton 

minuter. Författaren skriver också att det sällan förekommer komplikationer och att 

laryngsmasken kan användas på de flesta patienter. Laryngsmasken ses som ett 

skonsammare alternativ än den traditionella trakealtuben (Hestnes & Espe 2005 och  

Stoelting & Miller 2007).  Zimmert, Zwirnert, Kruset och Braun (1999) har gjort en 

jämförelsestudie mellan patienter som sövts med laryngsmask och de som sövts med 

trakealtub. I denna studie framkom att patienter i laryngsmask gruppen klagade mindre 

frekvent på postoperativt obehag i halsen jämfört med de patienterna som ingick i 

trakealgruppen.  

 

Information 

Information är ett didaktiskt begrepp som utgår ifrån didaktikens tre grundläggande 

frågeställningar, nämligen vad, hur och varför något ska undervisas/läras. Målet med 

informationen som anestesisjuksköterskan ger är att hjälpa patienten till att få en 

förberedande kunskap. Patienten får på detta sätt kännedom om någonting (Philhammar 

Andersson 2007). Anestesisjuksköterskan ska se till att patienten är väl informerad före 

anestesin/kirurgin, menar Naalsund, Röed och Steen-Hansen (2005) vilket gör att 

patienten ofta klarar sig bättre under den postoperativa fasen.  Naalsund et al (2005) 

menar också att situationer som inte uppfattas som särskilt hotfulla och stressande gör 

att patienten använder sig av problemfokuserad cooping, och på detta sätt söker 

förklaringar och är delaktig i den situation som råder. Författarna menar också att för att 
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en dagkirurgi ska fungera bra krävs att patienterna känner sig trygga och införstådda i 

sin situation. Detta ställer krav på god information både om ingreppet och möjliga 

komplikationer. Ruyter, Forde och Solbakk, (2000) samt Nortvedt (2005) påpekar att 

forskning kommit fram till att patienter ofta vill ha information om möjliga 

komplikationer och risker och att detta inte nödvändigtvis skapar en högre grad av 

ångest och oro hos dem. Anestesisjuksköterskans preoperativa information hjälper 

patienten att förbereda sig själv för den postoperativa perioden. De patienter som fått 

bra preoperativ information tenderar att bli mer nöjda med den vården de får (Lithner & 

Zilling 2000).  Sådan information kan ge en lindrande effekt hos den enskilda patienten 

(Fossum 2007, Lundberg, Roth, Werner 2005). All information även den om negativa 

komplikationer skall ges av anestesisjuksköterskan till patienten, detta menar Eide och 

Eide (1997) bidrar till mindre stress hos patienten samt ökad upplevelse av kontroll. 

Naalsund et al (2005)  anser också att det är av stor vikt att patienten får besked om hur 

anestesin går till och vad man kan förvänta sig.   

 

Anestesisjuksköterskan träffar patienter med skiftande kunskaper, vissa av dessa har 

tagit del av den senaste forskningen och andra har förlitat sig på veckotidningar och 

deras hälsoråd. Anestesisjuksköterskan ska utgå ifrån patientens perspektiv och behov, 

där patienten är delaktig och att det centrala är att patienten förstår. Den information 

som anestesisjuksköterskan ger syftar till att förmedla kunskaper och göra patienten 

förberedd på vad som ska komma. Patientinformationen ska vara personlig och 

anpassad till den enskilda patienten utifrån dennes ålder, kön, språk och utbildningsnivå 

(Philhammar Andersson 2007). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) betonar vikten av 

tillräcklig information, den säger att patienten skall ”ges individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och 

behandling som finns”. I SOSFS (1996:24) står att all vårdpersonal skall medverka i 

den systematiska och fortlöpande kvalitetsutvecklingen av verksamheten, detta innebär 

bl.a. att ”patienten och dennes närstående informeras och görs delaktig”. 

 

Kunskap och tillit till den egna förmågan är av stor vikt för patienten och/eller 

närstående för att skapa trygghet och egenkontroll. Genom att anestesisjuksköterskan 

har en dialog med patienten föds denna trygghet, tillit, kunskap och säkerhet fram 
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(Klang Söderqvist, 2007). Klang Söderqvist (2007) beskriver också vikten av hur 

informationen genomförs och hur genomtänkt den är för att nå hela vägen till målet. 

Med detta menar hon att patienten ska informeras på bästa sätt med hänsyn till behov 

och önskemål. Målet med informationen som anestesisjuksköterskan ger är att få en 

kompetent patient som har inskaffat teoretiska kunskaper och färdigheter, och som till 

detta använder eventuella tidigare erfarenheter samt är medveten om sina egna attityder 

och personliga egenskaper. Alla patienter ska ges ett lärande oavsett anledning till 

kontakt, diagnos, hälsotillstånd och prognos (Klang Söderqvist 2007). 

 

Att ha en välinformerad patient kan lindra smärta och skingra missuppfattningar hos 

den enskilda individen, vilket leder till bättre vård och omhändertagande (Fossum 2007 

och Lundberg, Roth, Werner 2005).  Lundberg et al (2005) skriver att ett bättre 

välbefinnande för patienten kan erhållas genom att personalen väl förklarar och 

informerar.  

 

Hur ett samtal och utförs handlar enligt Fossum (2007) om bemötande. Bemötande har 

olika synonymer såsom uppträdande, mottagande och behandling. Författaren menar 

också att inom alla former av vårdyrken möter personalen människor i situationer som 

gör dem oroliga, rädda, osäkra och undrande. Ett avgörande, för uppfattningen av 

vårdens kvalitet i omhändertagandet är just bemötande, vilket bland annat innefattar 

information och omhändertagande. 

 

Ett gott bemötande innebär att anestesisjuksköterskan kan läsa av patienten, om den 

verkar avslappnad eller orolig enligt Strand Finstad och Valeberg (2005). Här menar 

man också att patienten måste få tillfälle till lugn och ro för att kunna orientera sig i den 

nya situationen, anestesisjuksköterskan ska sedan fortlöpande berätta för patienten vad 

hon gör, varför och vad patienten kan förvänta sig. En bra anestesisjuksköterska ska 

utgå från patientens situation när hon avgör hur mycket information och förklaringar 

som ska lämnas. Det är viktigt att patienten känner sig trygg och förstår situationen. 

Detta kräver god information om både ingreppet och möjliga komplikationer (Strand 

Finstad & Valeberg, 2005) . 
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Dahlberg (1994) skriver att vårdpersonal bör arbeta utifrån en helhetssyn på människan. 

Det inte finns någon given helhet utan helheten varierar i förhållande till den unika 

människan, situationen och det aktuella perspektivet. Anestesisjuksköterskan bör se vad 

som påverkar patienten, och se till att människan inte försvinner bakom alla rutiner, 

behandlingar och symtom. Det tillåter patienten att bli sedd som en unik person och ett 

individuellt värde. Anestesisjuksköterskan ska kunna lyssna, vara lyhörd och höra vad 

som säjs mellan raderna. Det är också mycket viktigt att se den andra personen, bry sig 

om och vara vänd mot patienten (Dahlberg, 1994).  

 

Välbefinnande är enligt Eriksson (1987) en subjektiv upplevelse där individen utgår 

från sin livsvärld, och detta uttrycks som känslor från individen. Välbefinnande är också 

ett uttryck för positiva känslor och detta kan skapa förtröstan, hoppfullhet, glädje och 

tillit hos individen. Eriksson (1987) beskriver att sundhet och friskhet kan mätas och 

observeras medan välbefinnande utgår från den enskilda individens livsvärld. Utifrån 

det anser Eriksson (1987) att välbefinnande uttrycker en känsla hos individen som har 

med dennes inre upplevelser att göra. Eriksson (1987) menar också att välbefinnandet är 

unikt och personligt och att det därför inte är möjligt att sätta upp objektiva kriterier för 

hur välbefinnande ska definieras. Berterö (1999) menar att anestesisjuksköterskan ska 

kunna identifiera patientens behov, även de som är outtalade och utifrån detta föra en 

dialog men patienten. Författaren anser också att det är av stor vikt att allt 

omvårdnadsarbete tillvaratar patientens medbestämmande och medverkan.  

 

 

Obehag 

Enligt Nationalencyklopedin (2009) beskrivs obehag som ett lidande vilket 

sjukdomen/åtgärden kan framkalla. I en studie av Zimmert, Kruset och Braun (1999) 

har mätningar gjorts mellan obehag av vanlig intubation och laryngsmask intubation, 

där man kommit fram till att intuberade patienter känner mer obehag än de som haft 

laryngsmask. Det framkommer att de patienter som sövts med laryngsmask klagade 

mindre på post-operativa svalgproblem än de som sövts med endotrakealtub. De som 

hade klagomål på obehag i svalget efter studien i laryngsmask gruppen hade endast 

milda eller inga symtom och endast ett fåtal hade besvär med sår i mun/svalg.  
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Det är fler kvinnor än män som söker sjukvården för smärtproblematik och man kan 

också se skillnader på smärtan. Kvinnor har mer smärtor relaterade till nacke, halsrygg, 

huvud och den är oftast nociceptiv. Mäns smärta är mer relaterad till höfter, ben samt 

nedre ryggen, och den är ofta neurogen (Brattberg & Stenlund, 1998). Det finns en 

tydlig skillnad på smärttröskel samt tolerans hos män och kvinnor enligt Ge, Madeleine 

och., Arendt-Nielsen L (2005) samt Pool, Schwegler, Theodore och Fuchs (2007). Om 

män och kvinnor utsätts för samma stimuli så kommer kvinnor att skatta smärtan högre 

(Ge et al, 2005). Studier har visat att män har en högre smärttolerans (Poll et al, 2007). 

Hovelius och Johansson (2004) menar däremot att könsskillnader ofta förklaras med att 

kvinnor och män förhåller sig till smärta på olika sätt. Med detta menar författarna att 

kvinnor oftare söker aktivt problemlösningar och på detta sätt vill diskutera och höra 

andras åsikter för att få socialt stöd.  Hawthorn och Redmond (1999) beskriver dock att 

inverkan på smärtupplevelser när det gäller kön inte har kunnat kartläggas, men 

forskning tyder på att kvinnor är mer medvetna om hälsoproblem, mer beredda att ta 

emot hjälp och mer benägna att rapportera symtom än män. Författarna anser också att 

män tenderar att vara mindre villiga att uttrycka smärta, i synnerhet inför kvinnor. 

Enligt Övereng (2005) finns det inte några könsberoende skillnader när det gäller 

upplevelsen av smärta. Författaren menar att det i stället beror på kultur, tidigare 

erfarenheter, upplevelser och förväntningar. Hovelius och Johansson (2004) beskriver i 

sin studie att psykologiska faktorer som stress känslighet, depressioner, ångest och oro 

är mer associerat till ökad smärtupplevelse.  

 

Lindwall och Von Post (2000) menar att varje människa är unik och att individens 

erfarenheter är dennes egna och inte helt kan förstås eller tolkas av andra. De menar att 

en perioperativ sjuksköterska i sitt vårdande ska skydda patientens värdighet, lindra 

lidande samt att hjälpa patienten att uppnå en högre grad av hälsa och välbefinnande. 

Målet med vårdhandlingen är, enligt Lindwall och Von Post (2000)  att den ska lindra 

patientens lidande, skapa en känsla av välbefinnande och att patienten ska få en 

upplevelse av att det är gott att vara på operationsavdelningen. Information angående 

obehag i halsen eller munnen kan ge patienten mer kontroll över sin situation. Detta 

leder i sin tur till att det upplevda obehaget inte blir särskilt betydelsefullt. En patient 
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som är välinformerad före anestesin/kirurgin klarar sig ofta bättre under den 

postoperativa fasen (Finstad, Strand, & Valeberg 2005).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Inom vården eftersträvas hela tiden kortare vårdtider, detta gäller även inom den 

anestesiologiska vården. Inom dagkirurgin förväntas patienten gå hem några timmar 

efter anestesin. En förutsättning för detta är att denne inte upplever för stora obehag, 

dels från själva ingreppet men även från luftvägarna. I dag är det mycket vanligt att 

använda laryngsmask, vilken i litteratur anses som skonsam mot patientens luftvägar. 

Även enligt våra erfarenheter anses den som skonsam, men är den verkligen så skonsam 

som den anses? Frågan är också om patienterna som varit sövda med hjälp av 

laryngsmaskanestesi upplever något obehag efteråt? En studie visar att frekvensen på 

postoperativt obehag i halsen minskar hos dessa patienter jämfört med de som sövts 

med trachealtub. Ytterliggare en fråga är om och i så fall vilken omfattning patienterna 

fått preoperativ information om eventuellt obehag i halsen. Inga studier har funnits som 

undersöker informationens påverkan på obehags upplevelsen i samband med en 

laryngsmaskanestesi. 

Kunskaper om detta skulle kunna ligga till grund för att förbättra den anestesiologiska 

vården och därmed kunna få en mer nöjd patient. Resultatet av studien kan ge 

kunskaper om patienters upplevelser av laryngsmasken och på så sätt bidra till att 

obehag av anestesi minskar och att den pre-operativa informationen ses över så att 

patienter som sövs med laryngsmask får adekvat information och bemötande som kan 

leda till trygghet och välbefinnande.  

  

SYFTE 

Syftet är att kartlägga patienters upplevelser av obehag i halsen efter 

laryngsmaskanestesi. Syftet är också att undersöka om patienterna fått pre-operativ 

information om att de kommer att ha något i halsen som eventuellt kan ge upphov till 

obehag. 
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METOD 

Design och urval  

Studien har en kvantitativ, deskriptiv design. Denna ansats ansågs lämplig då 

respondent antalet kan vara större, vilket innebär större spridning av olika variabler 

såsom ålder, kön med mera. Patienter som skulle genomgå elektiv kirurgi på ett 

västsvenskt sjukhus bjöds in till att delta i studien. I studien användes ett kriteriebaserat 

urval vilket bland annat innebär att undersökarens empiriska kunskap och erfarenheter, 

kan ligga till grund för att utesluta vissa specifika respondenter (Polit & Beck, 2008).  

Inklusitionskriterier för studien var personer som nyligen genomgått en 

laryngsmaskanestesi. Dessa personer skall vara minst 18 år och väl förtrogna med det 

svenska språket. Dessutom krävs att personen upplevs så adekvat och orienterad att 

denne kan ge sitt fulla samtycke. Desorienterade personer exkluderades därför. Totalt 

var det 44 personer som erbjöds att delta. Dessa 44 personer var några av de personer 

som under fyra veckor, genomgick planerade laryngsmaskanestesi på ett västsvenskt 

sjukhus. Den här typen av urval brukar benämnas tillfällighetsurval eller 

bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008). Av dessa 44 personer var det fyra stycken 

som ej ville medverka. Det externa bortfallet blev då fyra. Det förekom inget internt 

bortfall på själva enkäten då ingen fråga utelämnats av någon respondent (Ejlertsson,  

2005). Av dessa 40 respondenter var det fem stycken (tre kvinnor, två män) som ej 

besvarade frågan om deras ålder. Detta innebär ett internt bortfall på 

bakgrundsinformationen på fem personer.  

 

Datainsamling och tillvägagångssätt 

Data samlades in genom en enkät (Bilaga 3) utarbetad av författarna till den här studien 

eftersom inget validerat eller standardiserat instrument som passade syftet kunde hittas.  

Frågorna i enkäten baserades utifrån tidigare forskning, litteratur, artiklar som 

författarna har tagit del av, men framför allt av författarnas egna tidigare erfarenheter. 

Diskussioner har även ägt rum författarna i mellan samt med handledaren för att få ett 

så bra instrument som möjligt. 
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Enkäten bestod av nio frågor, varav tre handlade om obehag, en om belåtenhet, två om 

information samt en om välbefinnande. Det fanns dessutom två bakgrundvariabler, kön 

och ålder samt tre stycken följdfrågor. Följdfrågorna kom i samband med belåtenhet, 

välbefinnande samt information. De var konstruerade så att respondenterna fick 

beskriva orsaken till det missnöje de angett att de upplevt, orsaken till det låga 

välbefinnande de angett, samt vilken information de saknande.  

 

Till varje enkät medföljde ett följebrev (Bilaga 2) som respondenten uppmanades läsa 

innan han/hon svarade på enkäten. I följebrevet informerades respondenten om syftet 

med undersökningen samt att informationen behandlas anonymt och att den inte 

påverkar dennes fortsatta vård. Frågorna besvarades av respondenterna, på en 

dagkirurgiskuppvakningsavdelning strax före hemgång.  

 

Kontakt togs med verksamhetschefen för kliniken i vilken den aktuella avdelningen 

ingick och denne ställde sig positiv till att undersökningen genomfördes vid kliniken. 

Ett skriftligt tillstånd (Bilaga 1) undertecknades. Undersökningen presenterades vid ett 

avdelningsmöte, information om syfte, genomförande, kriterier för medverkan med 

mera, utrymme för frågor gavs också. Ytterligare information gavs senare till de 

sjuksköterskor som valts att dela ut enkäten. De ombads dela ut enkäterna så snart som 

möjligt, men någon deadline sattes inte, i stället informerades de om att målet var att få 

in ca 40 stycken enkäter. Kontinuerlig kontakt upprättades med avdelning för att följa 

hur utdelningen fortskred.  

 

Sjuksköterskorna fick instruktioner om att dela ut enkäten i samband med att patienten 

får sin fika, vid denna tidpunkt är patienten så vaken att den uppfyller undersökningens 

kriterier för deltagande. Sjuksköterskorna instruerades att kort informera patienten om 

studien samt tydliggöra att patienten själv avgör huruvida denne vill medverka eller ej. 

Om deltagande avböjdes instruerades sjuksköterskan att notera detta i en tabell, i vilken 

man senare skulle kunna identifiera antalet bortfall. Instruktioner om att respondenten 

skulle lägga den besvarade enkäten i medföljande kuvert, för att sedan ge den till någon 

i vårdpersonalen gavs. Vårdpersonalen på avdelningen hade instruktioner på att lägga 

kuvertet innehållande enkäten i en speciell låda på sjuksköterskeexpeditionen.  
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Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär att instrumentet mäter vad det avser att mäta och reliabilitet innebär att 

mätningen utförs på ett tillförlitligt sätt så att upprepade mätningar skall ge samma 

resultat (Ejlertsson, 2005, Olsson, & Sörensen, 2007). Som grund för enkätens frågor 

låg författarnas egna tidigare erfarenheter samt även tidigare litteratur och artiklar, 

vilket bidrar till högre innehållsvaliditet (Polit & Beck, 2008). Som en ytterligare åtgärd 

för att få så hög validitet som möjligt så granskades vår enkät förutom av oss även av 

vår handledare dessutom även av tre kollegor till oss, detta för att undvika oklarheter i 

frågeställningen med mera (Polit & Beck 2008). Senare granskades den även av 

verksamhetschefen och de sjuksköterskor som tilldelas utdelningen av den, dessa 

granskningar kan ses som en mindre pilotstudie vilket bör öka validiteten (Polit & Beck, 

2008). Granskningarna ledde till vissa justeringar i enkäten, bland annat så ströks en 

fråga som handlade om bemötande. Även en del omformuleringar fick göras, dessa för 

att göra frågeställnigen mer lättförstålig, entydiga och minska risken för feltolkning 

vilket ledde till ökad reliabilitet (Polit & Beck, 2008). Dessutom ledde granskningen till 

att författarna lade till en fråga om välbefinnande. Reliabiliteten stärktes ytterligare 

genom tydliga instruktioner både till personal samt respondenter, allt för att undvika 

missförstånd och dylikt (Ejlertsson, 2005).  

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas fråga för fråga utifrån enkätens uppbyggnad, vissa frågor 

åskådliggörs med hjälp av stapeldiagram. Av 40 respondenter var 12 (30%) män och 28 

(70 %) kvinnor i åldern 19 till 67 år.  Ålderfördelningen för respondenterna presenteras 

i Figur 1. 
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 Figur 1. Åldersfördelning 

 

Obehag i halsen  

Av respondenterna (n= 40) i studien var det nio personer (22,5%) som upplevde obehag 

i halsen efter att de genomgått en anestesi med laryngsmask. Av dessa nio var sju 

(17,5%) kvinnor samt två (5%) män. Resterande 31 respondenter (77,5%), vilka bestod 

av 21 kvinnor (52,5%)samt 10 män (25%), ansåg sig inte ha något obehag i halsen efter 

anestesinsslut. 
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 Figur 2. Obehag efter narkosen 
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Respondenterna fick fem alternativ för att skatta graden av obehag i halsen efter sin 

laryngsmaskanestesi. De alternativ de fick att välja mellan var: Ingen, Lindrig, Måttlig, 

Svår, Outhärdlig. 27 (67,5%) respondenter svarade att de inte hade något obehag i 

halsen efter laryngsmaskanestesin och 11 (27,4%) respondenter svarade att de hade 

lindrigt obehag. Ingen av respondenterna tyckte att obehaget i halsen var svår eller 

outhärdligt. 
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Figur 3. Skattning av obehag i halsen  

 

Helhetsupplevelse kring laryngsmask anestesi 

För att respondenterna skulle kunna beskriva sin helhetsupplevelse kring den 

laryngsmaskanestesi de just varit med om fick de välja mellan fem alternativ. Dessa var: 

Mycket nöjd, Ganska nöjd, Varken nöjd eller missnöjd, Ganska missnöjd, Mycket 

missnöjd. På den här frågan svarade 39 (97,5%) respondenter att de var mycket nöjda 

och en respondent (2,5 %) svarade att denne var ganska nöjd. Ingen svarade att de var 

varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd eller mycket missnöjd.  
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Välbefinnande efter laryngsmaskanestesi 

För att skatta välbefinnande efter laryngsmaskanestesi erbjöds respondenterna fem 

alternativ: Mycket hög grad av välbefinnande, Ganska hög grad av välbefinnande, 

Varken hög eller låg grad av välbefinnande, Ganska låg grad av välbefinnande, Mycket 

låg grad av välbefinnande. 

21 (52,5%) respondenter svarade att de kände en mycket hög grad av välbefinnande 

efter laryngsmaskanestesi och 15 (37,5%) respondenter svarade att de kände en ganska 

hög grad av välbefinnande.  
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 Figur 4. Upplevt välbefinnande 

 

Information kring anestesin. 

Respondenterna tillfrågades om de ansåg sig ha fått tillräcklig information kring den 

aktuella anestesin. På denna fråga gavs två alternativ, Ja eller Nej. Av respondenterna i 

studien upplevde 37 (92,5%) att de fick tillräcklig information och två (5%)  upplevde 

att de inte fick tillräcklig information. Dessutom skrev en (2,5%) respondent att hon inte 

visste huruvida informationen var tillräcklig eller ej.  
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Figur 5. Tillräcklig information kring anestesin 

 

I frågeformulärets sista fråga tillfrågades respondenterna om de informerats om 

eventuellt obehag i halsen efter laryngsmaskanestesi. Även på denna fråga gavs två 

alternativ, Ja eller Nej. Här svarade 11 (27,5%) respondenter att de hade fått information 

om eventuellt obehag i halsen efter anestesin, 28 (70 %) svarade att de inte fått 

information. Dessutom svarade en (2,5 %) man att han inte kom ihåg om han fått 

information eller ej.  

 Figur 6. Information om obehag 

Synpunkter och kommentarer 

Samtliga nio respondenter som svarat att de upplevt obehag i halsen besvarade även den 

öppna följdfrågan på hur obehaget upplevdes. Fyra av respondenterna liknade obehaget 
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med skav. En kvinna beskrev obehaget som lite skav bak i svalget, medans två 

respondenter, en kvinna och en man beskrev upplevelsen som skav, ont i vänster sida i 

halsen. Den fjärde kvinnan beskrev det hela som lite skav, ”typ” början till en 

förkylning. En man som upplevt obehag beskrev upplevelsen som öm och torr i halsen. 

De övriga svar vi fick (fyra stycken) var alla besvarade av kvinnor. Någon beskrev det 

hela som torrhetskänsla, någon annan som ont i halsen, förkyld. Ytterligare liknelse var 

heshet en annan var som en rejäl halsinfektion och en upplevde det som svårt att svälja. 

 

Respondenterna fick en öppen följdfråga till frågan om de fått tillräcklig information 

kring anestesin. Denna följdfråga löd ”om du svarat nej, vad var det du saknande?”, 

båda de respondenter som svarat att de inte fått tillräcklig information svarade även på 

följdfrågan. En respondent beskrev att han tyckte det vore bra om han hade fått lite 

ytterligare information, men han angav inte vad denna information i så fall skulle handla 

om. Den andre respondenten ville ha mer information om hur och varför. 

 

Statistiska jämförelser 

Det mesta av resultatet redovisas deskriptivt i tabeller, men även några statistiska 

analyser har gjorts. Detta gäller jämförelser mellan respondenternas kön och 

förekomsten av obehag, jämförelser mellan erhållen information och förekomsten av 

obehag, dessutom en jämförelse mellan deras ålder och förekomsten av obehag. För att 

erhålla signinfikansnivån på dessa jämförelser, använde vi oss av data programmet 

SPSS som räknar ut signifikansnivån via så kallat chi-två test.  

Inget signifikant samband mellan kön och förekomsten av obehag kunde ses i vår 

undersökning, på signifikansnivån α = 0,05. Gällande erhållen information och 

förekomsten av obehag kunde inget signifikant samband styrkas. Inte heller kunde vi se 

något signifikant samband mellan respondenternas ålder och förekomsten av obehag.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet är ett kvantitativt metodval naturligt då studien beskriver i vilken 

utsträckning patienter upplever obehag i halsen efter en narkos, samt eventuella 

samband mellan olika variabler. Data är insamlat utan att påverka respondenternas 

vård/upplevelse vilket innebär att studien är av en icke experimentell karaktär (Polit & 

Beck, 2008). Då respondenterna fanns på en uppvakningsavdelning där patienterna 

ligger sida vid sida, ansågs det att en enkätstudie var det bästa alternativet. En intervju 

studie i denna miljö hade ej varit optimalt, då andra patienter/ vårdpersonal/ anhöriga då 

skulle kunna ta del av svaren.  En annan fördel med att använda sig av enkäter är att fler 

personer kan delta i studien, detta gör studien mer generaliserbar jämfört med till 

exempel en intervjustudie (Polit & Beck, 2008). Nackdelen med att använda enkäter är 

att möjligheten till att svara på eventuella otydligheter blir mycket begränsad. Dessutom 

får personer som har svårt med att läsa och utrycka sig i skrift problem, detta gäller 

bland annat personer med synfel, personer men tremor. 

 

Det var önskvärt att studien gjordes i direkt anslutning till anestesin, detta för att 

upplevelsen skulle vara så aktuell som möjligt.  Därför valdes ”dagen efter intervju”/ 

”dagen efter frågeformulär” bort, dessutom fanns en rädsla för större bortfall om 

frågeformuläret skickats med hem.   

 

Då alla respondenter i studien fått samma frågeformulär, vilken till stor del består av 

frågor med fasta svarsalternativ, innebär detta att studien är standardiserad det vill säga 

att frågorna ställts exakt lika till alla. Frågeformulärundersökningen fortlöpte mycket 

smidigt och vårdpersonalen på avdelningen var mycket tillmötesgående. 

Frågeformuläret delades ut enligt de instruktioner som givits av författarna. Detta 

bidrog troligen till det låga externa bortfallet. 
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Undersökningen gjordes på patienter som just genomgått en dagkirurgisk operation och  

hänsyn togs inte till operationens art, anestesi-sjuksköterskans teknik mm. Detta är 

sannolikt variabler som påverkar patientens upplevelse. Det togs heller ingen hänsyn till 

hur mycket analgetikum respondenterna fått, i form av till exempel premedicinering, 

inför undersökningen. Författarna diskuterade dock huruvida jämförelser skulle kunna 

göras vad gäller kufftryck samt upplevelse av obehag hos respondenterna. Det framkom 

dock att det skulle bli för komplicerat att utforma en metod för att kunna härleda varje 

enskild patients kufftryck till dennes enkät. Det skulle också bli svårare att garantera 

anonymitet. Dessutom menar Rieger och Brunne (1997) att det inte finns något 

signifikant samband mellan kufftryck och obehag i halsen. Av samma anledning har 

författarna inte heller tittat på operationens längd, då patienterna inte kunde veta hur 

länge som de varit sövda. Denna information kunde dock inhämtats från patientens 

journal men denna procedur gjordes inte på grund av tidsbrist inom ramen för en 

magisteruppsats. 

 

I studien deltog 40 respondenter där könsfördelningen var 28 kvinnor samt 12 män. 

Detta resulterar i en procentfördelning på 65% kvinnor samt 35% män. Här får antas att 

detta är en representativ könsfördelning på uppvakningsavdelning som undersökningen 

har ägt rum. Då den minsta gruppen, som består av män, är 35% ser författarna att det är 

tillräcklig fördelning för att  en statistisk jämförelse ska kunna göras (Polit & Beck, 

2008).  Någon signifikant skillnad mellan kön och förekomsten av obehag kunde dock 

ej påvisas i studien. Enligt Ejlertsson (2003) så är ett villkor för att räkna ut statistiska 

skillnader att en klass frekvens, ej bör understiga antalet fem. Respondentfördelningen i 

de fem olika åldersgrupperna kan ses som tillräcklig för att jämförelser kunde göras  

statistiskt mellan de olika åldersgrupperna  (Ejlertsson, 2003). 

 

Enkäten innehöll fyra öppna frågor, de svar vi fått var korta och koncisa. Två av de 

öppna frågorna besvarades inte. På grund av att ingen respondent upplevde missnöje 

erhölls inget svar på följdfrågan 6 b ”Om du svarat missnöjd vad är det som gör att du 

känner dig så”. Då ingen respondent skrev att de upplevde lågt välbefinnande 

besvarades inte heller följdfrågan 7 b ”Om du svarat låg grad av välbefinnande. Vad är 

det som gör att du känner dig så?”. Det verkar generellt som om öppna följdfrågor har 
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en lägre svarsfrekvens, detta kanske beror på att det blir merarbete för respondenten, 

som kanske inte orkar eller inte anser sig ha tiden. 

 

Resultat diskussion  

Obehag 

Enligt Halldin (2005) har 30 % av alla patienter som genomgått en trakeal intubation 

postoperativa halsbesvär. I vår studie där vi studerat laryngsmaskanestesier, kan vi se att 

22,5% av respondenterna upplevde obehag, Om man utgår från att värdena är 

representativa så kan en viss skillnad ses mellan trakeal intubation och laryngsmask i 

avseende obehag. Dock kan ingen signifikant skillnad på 0.05nivån ses. Det förfaller 

dock vara så att en laryngsmaskanestesi ger upphov till mindre obehag, vilket även 

Zimmert et al (1999) kom fram till i sin studie. Patienterna i denna studie hade dock 

utsatts för korta narkoser och de narkoser Halldin (2005) refererar till är tiden inte 

angiven. Hestnes och Espe (2005) beskriver att laryngsmasken ses som ett 

skonsammare alternativ än trakeal intubation. De menar också att den mestadels 

används till kortvarig kirurgi och endast till fastande patienter. 

 

En eventuell tidsskillnad gällande narkosens längd skulle också kunna vara en 

förklaring till det minskade obehaget i vår studie, det vill säga att skillnaden på upplevd 

obehag inte enbart behöver bero på trakeal intubation kontra laryngsmask. Obehag 

kanske ökar även för laryngsmaskanestesi vid längre ingrepp. Detta är en brist i 

undersökningen då författarna valt att inte dokumentera anestesilängderna, vilket 

innebär att jämförelser inte kunde göras på hur anestesins längd kan påverka obehaget. 

Anestesins längd är oftast ingenting som anestesisjuksköterskan kan påverka då detta är 

upp till operatören.  

 

Den genomgående obehagsupplevelsen hos respondenterna i studien, liknar det med 

”skav”, flera beskriver det som förkylningssymtom. Det är trots allt en stor grupp som 

beskriver att de upplever obehag, vilket anestesisjuksköterskan bör vara väl medveten 

om samt att anamma nya forskningsrön kring olika strategier/metoder för att minimera 

obehag i halsen. Utav respondenterna i studien svarade 77,5 % att de inte upplevde 
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någon form av obehag och ingen av respondenterna upplevde obehaget som svårt eller 

outhärdligt. Detta måste ses som positivt.  

 

Det kan tänkas att en patient som genomfört en operation som orsakar mycket smärta i 

själva operationsområdet efter operationens slut, upplever det obehag denne har i halsen 

som annorlunda än den patient som är smärtfri i operationsområdet. 

 

Vi kunde inte påvisa något signifikant samband mellan erhållen information och 

förekomsten av obehag. Detta samband har dock hittats av andra studier till exempel 

(Fossum 2007, Lundberg, Roth, Werner 2005) vilka menar att preoperativ information 

kan ge en lindrande effekt. Vi kan dock inte dra att slutsatsen att mer information skulle 

påverka förekomsten av obehag 

 

Välbefinnade 

Majoriteten av respondenterna (97,5 %) svarade att de var mycket nöjda med anestesin 

som helhet. Detta resultat får ses som mycket positivt. Orsaken till resultatet kan till viss 

del bero på vad Polit och Beck (2008) kallar för förväntningseffekt det vill säga att 

undersökningens respondenter beter sig på ett speciellt sätt på grund av att de deltar i en 

undersökning. Det skulle exempelvis kunna vara så att personalen är extra 

tillmötesgående eller att respondenten vill vara författarna/ personalen till lags och 

därför anger ett vad de tror positivt svar. 

 

Personal på operationsavdelningen har oftast en patient att ta hänsyn till och därför kan 

full uppmärksamhet till den enskilda patienten ges. Det kan vara en stor orsak till det 

höga välbefinnandet hos respondenterna i studien. Just denna fullständiga 

uppmärksamhet ger patienten en känsla av omhändertagande och att denna känner sig 

nöjd med den information och det bemötande som den fått, trots att enligt studien, 

informationen om till exempel obehag i halsen efter operation inte framkommit. Strand-

Finstad och Valeberg (2005) beskriver vikten av utrymme för patienten att få ställa 

individuella frågor samtidigt som informationen ska bestå av obligatoriska 

upplysningar.De menar också att en sådan enkel sak som att låta patienten prata om de 

den funderar på är till stor hjälp för att skapa trygghet för patienten. 
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 De fakta att ingen av de tillfrågade upplevde sig ha låg eller mycket låg grad av 

välbefinnande är även det mycket positivt. Även här kan just faktum att 

anestesisjuksköterskan ägnar hela sin uppmärksamhet på den specifika patienten 

påverka graden av välbefinnande. Valeberg (2005) menar att om anestesisjuksköterskan 

rådgör med patienten om hur denna vill ha det ökar patientens känsla av att ha kontroll 

över situationen, vilket ger ökat välbefinnande och trygghet. Ingreppet som sådant kan 

innebära en lättnad för den enskilda patienten, vilket i sin tur kan påverka den totala 

upplevelsen av välbefinnandet efter anestesin. Dessutom upplever de flesta människor 

någon form av oro inför en anestesi (Lundberg, 2005), när de senare vaknar upp och 

anestesin är över släpper denna oro vilket i sig leder till ökat välbefinnande.  

 

Bemötande och information 

Att så stor andel (92,5 %) av respondenterna ansåg sig fått tillräcklig information är 

mycket positivt. Patientinformation beskrivs som en viktig del i sjuksköterskans arbete i 

att främja människans hälsa och samtidigt vara en omvårdnadsåtgärd där effekten leder 

till tillfredsställelse för patienten, minskar smärta samt bidrar till snabbare tillfrisknande 

och psykologiskt välbefinnande (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2003). Detta 

faktum att anestesisjuksköterskan kan ägna hela sin uppmärksamhet på en och samma 

patient ökar sannolikheten för att patienten ska uppleva ett gott bemötande. Klang och 

Söderqvist (2007) anser att god information ger en bättre förutsättning för en trygg 

patient vilket i sin tur sannolikt ökar upplevelsen av gott bemötande. Valeberg (2005) 

beskriver att en bra anestesisjuksköterska kan läsa av patienten i dennes situation och se 

om denna verkar  avslappnad eller orolig. Detta för att avgöra hur mycket information 

och förklaring som ska lämnas. Berterö (1999) anser att det är av stor vikt att allt 

omvårdnadsarbete tillvaratar patientens medbestämmande och medverkan.  

 

Men, däremot att 70 % av respondenterna inte blivit informerade om att ett obehag i 

halsen kan förekomma efter anestesin kan ses som mycket anmärkningsvärt. Varför har 

många som inte delgivits denna information ändå svarat att de fått tillräcklig 

information, är det inte av intresse att veta om en potentiell biverkan? Kanske tycker de 

att de redan fått mycket information och inte orkar ta emot mer? Om detta är orsaken 
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kommer frågan hur mycket information som skall ges, och hur detaljerad skall den 

vara? Det borde dock i informationen framhållas det som är av vikt och värde för 

utgången av operationen samt för patientens välbefinnande. Rutiner för att få med denna 

information till patienten borde ses över. Ruyter K, Forde Naalsund, Röed och Steen-

Hansen (2005) menar att anestesisjuksköterskan ska se till att patienten är väl 

informerad före anestesin/kirurgin vilket leder till att patienten ofta klarar sig bättre och 

mår bättre under den postoperativa fasen. 

 

Solbakk (2000) menar att patienter i hög utsträckning vill veta om risker före 

operationer, vilket respondenterna i studien inte verkar hålla med om. Kan det vara så 

att obehag i halsen inte uppfattas som en tillräcklig allvarlig biverkan hos 

respondenterna? Resultatet i en studie av Handerson och Chien (2004) om patienters 

informations behov i samband med kirurgi, visar att patienterna värderar information 

inför kirurgi mycket högt, bland annat på grund utav att återhämtningen postoperativt 

anses bli lättare. Strand Finstad och Valeberg, (2005) menar att anestesisjuksköterskan 

ska använda sig av öppna frågor i sitt samtal med patienten. Det ska vara frågor som 

börjar med hur, var och varför. Detta för att ge patienten en möjlighet att förklara hur 

den känner sig och vad den funderar på. 

 

Kliniska implikationer 

 

Studien visar på några saker som anestesisjuksköterskan bör vara medveten om för att 

ge patienten ökad trygghet och välbefinnande.  

 Patienter upplever obehag i halsen efter en laryngsmask anestesi, om än 

troligtvis i mindre omfattning. Allt för att minska detta obehag bör göras. 

 Patienterna bör rutinmässigt informeras om eventuellt obehag i halsen i samband 

med laryngsmask anestesin, detta då majoriteten av de tillfrågade i vår studie 

ansåg sig vilja ha den informationen. Information leder bland annat till tryggare 

och mindre stressad patient, vilket gör den mycket viktig. En medvetenhet om 

obehaget kan också kanske minska upplevelsen av obehag efter anestesin. 
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 Kanske borde information om eventuellt obehag i halsen även finnas med i den 

folder patienten får hemskickad en tid innan anestesin. 

 

Fortsatt forskning 

Studiens resultat tyder på att det behövs mer forskning inom ämnet. Det vore intressant 

att göra en kvantitativ studie där man skulle jämföra variabler som kufftryck, antalet 

nedsättnings- försök/teknik, glidmedelstyper, relaterat till obehagsupplevelsen hos 

patienterna. Det skulle även vara intressant att studera hur anestesilängden påverkar det 

upplevda obehaget i halsen. Detta skulle kunna ske genom en kvalitativ intervju studie. 

Även en studie om vilken sorts information patienterna vill ha inför en anestesi samt 

studier om hur obehaget kan minskas ytterliggare vore intressant att studera. 

 

Konklusion 

 

Av respondenterna (n= 40) i studien var det 22,5% som upplevde obehag i halsen efter 

att de genomgått en anestesi med laryngsmask. Ingen upplevde dock att obehaget i 

halsen var outhärdligt. 77,5% ansåg sig inte ha något obehag i halsen efter anestesins 

slut. Nästan alla (97,5%) var mycket nöjda med helhetsupplevelsen av anestesin och 

52,5%  svarade att de kände en  mycket hög grad av välbefinnande  efter anestesin 

medans 37,5%  svarade att de kände en  ganska hög grad av välbefinnande. Fem procent 

av respondenterna  upplevde att de inte fick tillräcklig information före anestesin och 70 

% av respondenterna svarade att de inte fått information om eventuellt obehag i halsen 

efter anestesin. 

Studien har gett en inblick i vilken omfattning laryngsmasken ger upphov till obehag. 

Vi kan konstatera att obehag förekommer, om vi jämför vårt resultatet med tidigare 

forskning kan eventuellt en tendens till att larymgsmaskanestesi är skonsammare än 

trachealtubsanestesi men att en statistisk skillnad mellan dem inte erhållits. 

Studiens resultat kan tolkas som att laryngsmasken är ett skonsamt alternativ, men vi får 

inte glömma att den ändå ger upphov till obehag. Resultatet av studien har gett kunskap 

om patienters upplevelser av laryngsmasken och kan bidra till att den pre-operativa 
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informationen ses över så att patienter som sövs med laryngsmask får adekvat 

information och bemötande som kan leda till trygghet och ett bättre välbefinnande för 

patienten. 
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BILAGOR  

Bilaga 1 
 

Uddevalla 2008-09-16 

Angående: Tillstånd för undersökning i samband med Magisteruppsats 

Till: Verksamhetschefen kirurgkliniken vid xxxxxxxxx sjukhus 

 

Vi är två sjuksköterskor som för närvarande genomför ett examensarbete på magisternivå vid högskolan i 

Borås. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka i vilken utsträckning patienter upplever obehag  i halsen efter 

en narkos med laryngsmask. 

 

Studien kommer att genomföras bland patienter på kirurgklinikens postop.avdelning. Data kommer att 

samlas in genom att vårdpersonalen, i anslutning till att patienten vaknat från narkos lämnar ut en enkät. 

Datainsamlingen beräknas pågå under ca. en till två veckor kring  November. Eventuellt kommer även en 

pilotstudie att genomföras. 

 

Genom hela studien kommer medicinska forskningsrådets etiska riktlinjer att följas vilket bl.a. innebär att 

deltagande är frivilligt och att samtliga deltagare kommer att garanteras fullständig anonymitet, ingen 

kommer att kunna härleda hur enskilda patienter svarat.  

 

För ytterliggare information om t.ex. syfte, metod eller etiska ställningstaganden går det bra att höra av 

sig till oss personligen. 

 

Vi söker med detta brev härmed tillstånd om att få göra nämnda studie på kirurgkliniken vid xxxxxxxxx 

sjukhus. Tacksam för svar snarast. 

 

 

_______________________                 ____________________________________________ 

Ort och datum                                        Underskrift och namnförtydligande 

 

 

Ansvariga för studien 

Abbe Axenbratt 

Säm 4 

457 91  TANUMSHEDE 

tel: 073-6872783 

e-mail: abbe@axenbratt.com 

 

 

____________________________ 

Abbe Axenbratt 

 

Åsa Sultan 

Herrestad Groröd 255 

451 94  UDDEVALLA 

tel: 076-1665790 

asa.sultan@vgregion.se 

 

 

____________________________ 

Åsa Sultan 

Handledare 

Susanne Knutsson, Universitetslektor 

Högskolan Borås 

501 90  BORÅS 

tel: 033-43 54 725 

e-mail: susanne.knutsson@hb.se 

 

 

___________________________________ 

Susanne Knutsson 
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Bilaga 2 

Till dig som nyligen varit med om narkos.  
 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som genomför en enkätundersökning här på kirurgkliniken, 

xxxxxxxxxx Sjukhus. Resultatet av undersökningen kommer att ingå i en 

magisteruppsats som vi skriver vid Högskolan I Borås. 

 

 

Syftet med undersökningen är att med hjälp av enkäter undersöka i vilken utsträckning 

patienter upplever obehag i halsen efter en narkos. 

 

Eftersom du just varit med om en narkos ser vi gärna att Du medverkar i vår 

undersökning genom att fylla i bifogat formulär. Detta tar cirka 2 - 3 minuter att 

besvara. 

 

Frågeformuläret består av två blad, läs noga igenom varje fråga. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta utan att behöva ange 

skäl till detta. Om Du medverkar eller ej kommer inte på något sätt att påverka din 

fortsatta vård. 

 

De svar Du lämnar kommer att behandlas anonymt. Med detta menas att ingen, inte ens 

vi som ansvarar för undersökningen, kommer att kunna härleda hur du som enskild 

individ har svarat. 

 

När du besvarat frågeformuläret lägger du detta i det bifogade kuvertet samt klistrar 

igen detta. 

 

Har du några frågor eller funderingar får Du gärna höra av dig till oss. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Ansvariga för studien:   
 

Abbe Axenbratt 

tlf: 073- 687 27 83 

 

Åsa Sultan 

tlf: 076-1665790 
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Bilaga 3 

Några frågor till dig som just varit med om narkos. 

 
Nedan följer ett antal frågor. De frågor som innehåller alternativ besvarar Du genom att 

markera med ett ( X ). De som ej innehåller alternativ besvarar Du genom löpande text. 

Du kan endast besvara ett alternativ på varje fråga. Kom ihåg att frågorna endast 

handlar om den narkos Du just varit med om. 

 

 

1. Är du? 

 Kvinna 

  Man  

 

 

 

2. Din ålder? 

________ 

 

 

   

3. Efter det att narkosen var över, upplevde du då något obehag i halsen? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

4. På vilket sätt upplevde du obehaget i halsen? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

5. Hur skulle du vilja bedöma obehaget i halsen efter narkosen du just varit med 

om?  

 Ingen  

 Lindrig 

 Måttlig 

 Svår 

 Outhärdlig 

 

 

 

 

 

6. a) Hur nöjd är du med narkosen som helhet? 

 Mycket nöjd 

 Ganska nöjd 

 Varken nöjd eller missnöjd 
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 Ganska missnöjd 

 Mycket missnöjd 

 

b) Om du svarat missnöjd. Vad är det som gör att du känner dig så? 

__________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

7. a) Hur upplever du ditt välbefinnande efter narkosen? 

 Mycket hög grad av välbefinnande 

 Ganska hög grad av välbefinnande 

 Varken hög eller låg grad av välbefinnande 

 Ganska låg grad av välbefinnande 

 Mycket låg grad av välbefinnande 

 

b) Om du svarat låg grad av välbefinnande. Vad är det som gör att du känner dig 

så? 

__________________________________________________________________

________________________ 

  

 

 

 

 

 

8.  a) Anser du dig fått tillräckligt med information kring narkosen? 

   Ja  

   Nej  

 

b) Om du svarat nej, vad var det du saknade? 

 __________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

9. Fick du någon gång information om att du kan komma uppleva obehag i halsen 

efter narkosen? 

   Ja  

   Nej  

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


