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Sammanfattning    

 

En förutsättning för vårdandet är att vårdgivaren har respekt för den lidande människan, 

ger henne delaktighet i vården genom att ge henne möjlighet att påverka sin vård. För 

att vården skall kunna vara vårdande krävs det att människans värdighet beaktas. Detta 

kan ske genom att vårdgivaren respekterar patientens önskan om självbestämmande, 

patientens integritet och ett värnande om människans unika värde. Syftet med den här 

studien var att se hur människans värdighet upprätthålls i anestesisjuksköterskornas 

arbete. För att förstå fenomenet intervjuades anestesisjuksköterskor vars intervjuer 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet visas det hur 

anestesisjuksköterskan arbetar utifrån flera perspektiv i stödjandet av människans 

värdighet; dels utifrån ett medicinskt perspektiv, dels ett humanvetenskapligt. Det 

medicinska perspektivet kännetecknas av att skydda kroppen och att observera 

kroppsliga funktionerna, medan det humanvetenskapliga perspektivet yttrar sig i 

värderingar om människan och ett handlande i försvar för hennes mänskliga rätt. 

Anestesisjuksköterskan utför handlingar som styrker patientens värdighet men det finns 

risk att hon ställs inför dilemman då hon ofta utgår ifrån hur hon själv skulle vilja bli 

behandlad.  
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INLEDNING 

Kärnan i sjukvård består i att avhjälpa en annan människa till hälsa. Ett arbete som 

kännetecknas av att hjälpa den lidande människan till en större känsla av helhet. En 

förutsättning för vårdandet är att vårdgivaren har respekt för den lidande människan, ger 

henne delaktighet i vården genom att ge henne möjlighet att påverka sin vård.  

 

En professionell vård ska vara utformad på så vis att den visar ger patienten utrymme 

till handlingskraft, visa respekt för patientens integritet och hennes mänskliga värdighet.  

 

När människan inte har någon som helst möjlighet att själv styra över sin situation är 

människans autonomi starkt begränsad. Detta tillstånd kan förekomma inom vården, 

bland annat vid vård på intensivvårdsavdelningar, vård i livets slutskede och vid vård av 

nedsövda patienter under kirurgiska ingrepp. Att ha förlorat sin förmåga att genomföra 

ett beslut är att ha förlorat sin möjlighet till att sätta och skapa gränser, visa integritet 

eller påkalla och aktualisera sin värdighet. 

 

Vår nyfikenhet om detta ämne väcktes vid våra verksamhetsförlagda utbildningsdagar , 

då vi fick en klarare bild av anestesisjuksköterskans faktiska arbete. Då väcktes frågan, 

om hur anestesisjuksköterskan gör för att upprätthålla patientens värdighet, hennes 

integritet och för att styrka patienten i hennes autonomi.  

 

BAKGRUND 

Under rubriken Teoretisk ram presenteras de begrepp som är centrala för arbetet. Som 

språklig formalia har ”hon” använts som alternativ till patienten, anestesisjuksköterskan 

och/eller medmänniskan. Detta är dock enbart ett språkbruk och ”hon” får ses i sitt 

kontext.  

Teoretisk ram 

Självbestämmande 

Autonomibegreppet kan härledas till Kant (Hermerén, 2010a) och har sitt ursprung i 

grekiskan auto (själv) och nomos (sed, lag), och har använts som ett politiskt begrepp 

för en självstyrande stat. Kant använder sig av begreppet autonomi vid sin teoribildning 

kring kategoriskt imperativ, där människan ses som sin egen laggivare och ett fritt 

handlande väsen (Haglund, 2010). Den autonoma människan, är en människa som satt 

upp en överordnad lag, en maxim att handla efter för att nå den goda handlingen. 

Autonomiprincipen blev åter ett ämne i den medicinsketiska debatten i samband med att 

Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer tydliggjordes, 1964 (Hermerén, 2010b). 

 

Malmsten (2007) nyanserar begreppet genom att se människans autonoma förmåga som 

något beroende av tid, rum och person. En individ kan till exempel ha kunskap om allt, 

eller klara sig helt ensam. En sjuksköterska ska stärka patientens autonomi genom att 

delge information, eller hjälpa patienten till att ta ett autonomt val. Arlebrink (2007) 

menar att det etiska och överordnade målet med all vård bör vara att stärka den sjukes 

autonomi. Detta mål kan uppnås med olika medel som till exempel medicinsk 

behandling. Då autonomin kan ses som ett mål kan det även ses som ett egenvärde. Står 

dock en svårt sjuk utom möjlighet att nå autonomi med hjälp av medicinsk behandling, 

skall inte patienten ges behandling och ställas inför meningslösa undersökningar som 

försvagar autonomin. När en lidande människa blir patient hos en vårdgivare får 

vårdgivaren per automatik ett ansvar för patienten. Eftersom vårdgivaren får kunskap 
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om den lidande människan, får vårdgivaren även makt och ett ansvar gentemot sig själv 

och patienten. Vårdaren har då ett ansvar att stötta patienten i sin autonomi, eller om så 

behövs vikariera för patientens autonomi (a a).  

 

Ballou (1998) menar att det inom vårdvetenskap förekommer oklara och tvetydiga 

definitioner av autonomi.  Författaren menar att begreppet autonomi inom 

vårdvetenskap ofta relateras till begrepp som auktoritet, ansvar, makt, professionalism 

och självständighet. När Ballou genomförde en konceptanalys av begreppet fann 

författaren följande teoretiska definition (a a).  

 

”The theoretical definitionis ”the quality or state of being self govering” /../ Autonomy 

is ”the capacity of an agent to determine its own actions through independent choice 

within a system of principles and laws to which the agent is dedicated.” (a a s.105) 

 

Utifrån denna definition av autonomi, finns det fem viktiga attribut till definitionen. Det 

första attributet lyder:  

”The agent is able to determine his or her own action”, den andra ”the agent is able to 

competenly act on his or her determination”, den tredje ”action and decisions are based 

on critical reflection”, den fjärde ”action and decisions are consistent with the agents 

own internally endosed system of principles to which he or she is dedicated”, och femte 

”decisions are made independent of external control” (a a s.106). 

 

Suhonen m.fl. (2003) genomförde på uppdrag av Europakommissionen en undersökning 

som jämförde bevarande av patientens autonomi, vid kirurgiska avdelningar i fem 

europeiska länder. De fann stora skillnader mellan länderna. I studien undersöktes 

autonomin utifrån två element. Dessa två element menar författarna är ett sätt att se 

patienternas autonomi i ett empiriskt kontext. Elementen kännetecknas av information 

givet till patienten samt beslutsfattande. I studien kunde det fastslås att bevarande av 

patientautonomi skilde sig mellan de olika länderna. Författarna vill även uppmana till 

ytterligare empiriska studier hur patientens autonomi kan bevaras i kontext av akut vård 

(a a).  

 

I empirisk forskning så knyts autonomibegreppet till olika former av roller. Begreppet är 

ofta relaterat till sjuksköterskan och hennes roll som advokat och/eller- ombud för 

patienten (Hildén & Honkasalo, 2006; Hyland, 2002; Simmonds, 2008).  

 

Hyland (2002) menar att patientens autonomi och sjuksköterskans roll som advokat inte 

alltid är förenliga, och att patientens autonomi ska ses som en underkategori till en 

mänsklig rättighet. Patientautonomin skall stödjas av sjuksköterskan, men leder den till 

att någon skadas antingen patienten, eller andra, kan sjuksköterskan komma att anklagas 

för försummelse och vårdslöshet. Att stödja patientens rätt till autonomi oavsett 

konsekvenser kan också skapa spänning mellan patienträttigheter och sjuksköterskans 

plikt till att ge vård (a a).  

 

Hildén och Honkasalo (2006) beskriver att när de intervjuat sjuksköterskor som vårdat 

patienter i livets slutskede, har de funnit tre olika diskurser gällande autonomi i relation 

till patienten. Dessa tre diskurser namngavs till den stödjande, den analytiska och den 

praktiska. Den stödjande diskursen antog sjuksköterskan när hon ansåg att patienten 

eller närstående var sårbara och potentiellt omedvetna om konsekvenser av sina val. 

Sjuksköterskorna agerade som stödjande, beskyddande eller som patienternas 

advokater. I den mindre patientrelaterade diskursen sågs patienter och anhöriga felbara i 

beslutsprocesser då de är under subjektiv påverkan. Vid dessa tillfällen agerade 
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sjuksköterskan som analytiker i syfte för att stötta till rätt beslut. Den tredje diskursen är 

ännu mindre patientcentrerad och där positionerar sjuksköterskan sig som enbart arbeta 

medicinsk och i organisationen. Slutligen beskriver författarna att det viktigaste fyndet i 

studien var att sjuksköterskorna deltar i viktiga beslut vid vård av livets slutskede 

igenom indirekt påverkan (a a).  

 

I en studie i teoretisk och empirisk litteratur av autonomibegreppet, fann författarna 

Moser m. fl. (2007) flera olika aspekter och modeller kring autonomibegreppet. Bland 

etik- och vårdteorier som granskades kunde författarna se autonomibegreppet relaterat 

till negativ- respektive positiv frihet, autonomi som identifikation, autonomi som 

kommunikation och autonomi som målsträvande. När författarna granskat empiriskt 

material har de presenterat olika begrepp av hur patienterna ser autonomi i utifrån det 

vårdkontext som de empiriska studierna genomförts inom (hemsjukvård, vårdhem 

sjukhusvård) (a a).  

 

Moser m.fl. (2007) fann att autonomibegreppet kan ses på flera olika sätt, av patienterna 

trots att vårdkontexten är densamma. Det som uppmärksammas är bland annat att 

autonomi är relaterat till en pågående relation mellan patient och sjuksköterska. De fann 

även att autonomibegreppet är beroende av sitt sammanhang. Författarna diskuterar 

slutligen att sjuksköterskan bör vara känslig för skillnader i patientens behov och 

önskningar gällande deras autonomi, och att patientens autonomi inte enbart kan förstås 

utifrån en modell utan att måste ses ifrån fler olika aspekter i förhållande till situation. 

Vidare måste autonomibegreppet klargöras inom vårdetiken och förfinas i etiska koder, 

så att begreppet kan fungera tillfredsställande i praktiken (a a).  

 

Integritet 

Integritetsbegreppet kan härledas till latin, inte´ gritas av i´ nteger (Integritet, 2010) med 

betydelser i orörd, hel, fullständig, oförvitlig och hederlig. Med den personliga 

integriteten avses den personliga sfären eller den personliga egenarten. I lagtext (hälso 

och sjukvårdslagen) uttrycks det tydligt hur patientens integritet skall respekteras. 

Fagerberg (1997) tar upp integritet och menar på att det begreppet är äldre än 

människovärdebegreppet, men att det i praktiken har samma innebörd (a a).  

 

Arlebrink (2006) menar utifrån att varje människa är en unik individ och har en 

autonomi, så besitter människan per automatik en integritet. Integriteten begränsas till 

två plan, själslig och kroppslig integritet. Författaren reder inte ut exakt vad som avses 

med kroppslig integritet, men tar upp ett exempel detta. En kränkning av den kroppsliga 

integriteten sker när patienten mår så pass dåligt att denne inte klarar av att sköta sin 

personliga hygien själv. Då kan vårdpersonal bli tvungna att kränka den kroppsliga 

integriteten. Att kränka den kroppsliga integriteten kan vidare ses som att man utövar 

makt på ett destruktivt sätt över den som blir utsatt. Den själsliga integriteten kan ses 

som personens privata sfär. Det kan vara minnen, information eller någonting som 

individen vill behålla för sig själv, och det är någonting som ingen annan kan kräva av 

att ta del av. Det kan ske en kränkning av detta, det kan ske när vårdpersonal försöker 

förstå varför en patient inte vill ta emot behandling (a a). 

 

Widäng och Fridlund (2003) menar att integritet är en del av att vara mänsklig, att vara 

helig, och att det är korrelerat till hälsa. I studien som författarna genomförde 

undersökte de svenska mäns uppfattning av begreppet. Utifrån intervjuerna kunde 

författarna urskönja tre deskriptiva kategorier. De omnämns som självrespekt, värdighet 

och självförtroende (a a).   
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Integritet utifrån självrespekt, ses utifrån att inneha kontroll över sig själv och 

situationen man befinner sig. Författarna menar att fyndet styrker det att patienten når 

kontroll genom att vara medveten om sin fria vilja och genom att ta egna beslut. Andra 

sätt att upprätthålla integritet var att mentalt förbereda sig på konsekvenserna av 

sjukdom, att kontrollera reaktionen på sina känslor som att gråta eller känslor av 

desperation, eller uppträda stark och stolt. Kontroll uppnås genom att medvetet eller 

omedvetet hålla tillbaka på information, det kan till exempel vara att hålla tillbaka 

information till läkare om alkoholanvändning (Widäng & Fridlund, 2003).  

 

Kategorin självrespekt kan även ses i förhållande till att ha mod till att sätta gränser. 

Författarna lyfter upp ett exempel på hur en patient sätter gränsen för en läkare, när inte 

läkaren tilltalat honom vid namn. Att ha rätt till ett privat utrymme och av en tro på sig 

själv är ytterligare två underkategorier (Widäng & Fridlund, 2003).  

 

Kategorin värdighet styrker författaren med underkategorin ”att bli sedd som en helhet”. 

Med den underkategorin avses att den manliga patienten har önskemål om att bli sedd 

som en individ med komplexa psykologiska, fysiska, sociala- och existentiella 

individuella behov. Att bli respekterad, att få känslan att bli respekterad som en individ 

och inte blir tilltalad som ett objekt. Författarna hittade ytterligare en underkategori till 

värdighet. Att bli sedd som trovärdig och inte misstänkliggjord beskrivs ytterligare som 

en underkategori till kategorin värdighet. (Widäng & Fridlund, 2003)   

 

Den sista kategorin förtroende, beskrivs som en kategori utifrån karaktären utav 

interaktionen som sker med vårdgivare. Kategorin ses i förhållande till underkategorier 

som att hålla information konfidentiellt, ha tillit till de professionella, ha balans mellan 

andras önskemål och de egna begären, valfrihet att deltaga och att vara fri. Med ett 

konfidentiellt hanterande avses att sjuksköterskan håller på sekretessbelagda uppgifter i 

enlighet med gällande regler. Författarna lyfter fram ett fall där patienten samtalar i 

förtroende med sjuksköterskan i lunchrummet, detta ansågs inte vara konfidentiellt 

handlat, eftersom det satt fem eller sex andra patienter i lunchrummet. Tillit till de 

professionella är ytterligare en underkategori till förtroende. Patienten känner tillit till de 

professionella när hon kan känna att dessa har kunskap och för en öppen 

kommunikation och visar empati för henne (Widäng & Fridlund, 2003).  

 

Att ha en balans mellan ens egna och andras önskemål beskrivs ytterligare som en 

subkategori till förtroende. Ytterligare en subkategori som beskriver kategorin 

interaktion med vårdgivare är delaktighet. Delaktighet kännetecknas av att patienten 

deltar i beslut rörande sin sjukvård, och kommer överens med vårdgivaren, som mynnar 

ut i att patienten tar en aktiv del i sin självvård. Sista subkategorin som beskriver 

interaktion med vårdgivare är att vara fri. Subkategorin beskrivs i egenskap att inneha 

förtroende från vårdgivaren, att kunna vara självständig och att ta hand om sig själv 

(Widäng & Fridlund, 2003). 

 

Widäng m. fl. (2007) fann ett liknande resultat gällande patienters mening av integritet 

när de undersökte kvinnors uppfattning om integritet. Utifrån en fenomenografisk ansats 

kunde författarna identifiera tre huvudkategorier. De beskrivs som ett upprätthållande 

själv, som representerande patientens förhållande till henne själv. Värdighet 

karaktäriserar vårdgivarens förhållande till vårdtagaren och vårdtagarens förtroende till 

vårdgivaren (a a). 

 

I det identifierade temat ”ett upprätthållande själv”, beskriver författaren temat utifrån 
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tre former av underkategorier. Att ha kontroll av privat sfär beskrivs av informanterna 

att ha en privat sfär skiljd från vårdgivare, patienter och andra besökare. Den privata 

sfären beskrivs dels rumsligt, dels något personligt. Det personliga uttryckts i känslor, 

information, relationer och objekt i förhållande till sin hälsa. Kontrollen beskrivs som 

en kontroll i autonomitet i meningen att kunna ta autonoma beslut om exempelvis vård 

och behandling. Upprätthållande av identitet var ytterligare en underkategori som 

beskrev det upprätthållande självet. Det upprätthållande självet beskrivs det att 

vårdtagaren har önskemål om att bli sedd för den som hon verkligen är. Författarna 

lyfter upp ett citat från studien för att illustrera detta (Widäng & Fridlund, 2002) 

 

”You are a person more than a disease... I have been professional woman that is my 

identity” (a a s.543) 

 

Diagnosen hindrar personen att bli sedd för den hon är, ett medicinskt ingrepp kan 

tvinga patienten till att förlora en del av sig själv. Ytterligare en subkategori till det 

identifierade temat beskrivs som ha mod att sätta gränser. Författarna illustrerar detta 

med en situation då patienten inte varit nöjd med situationen och avvikit från 

avdelningen (Widäng & Fridlund, 2002).  

 

I kategorin värdighet kunde två underkategorier beskrivas; bli respekterad och att inte 

bli exponerad. Att bli respekterad är en innebörd bli respekterad för den man är och inte 

som ett objekt. Att bli visad respekt är enligt författarna att bli behandlad med samma 

respekt oavsett sjukdom, profession eller social status. Känsla av utsatthet eller 

exponering, var ytterligare en underkategori som beskrev värdighet. Underkategorin 

beskrivs i former av en känsla av utlämnandeskap, som uppstår när patienten inte har 

upplevelse av kontroll eller inflytande i den rådande situationen (Widäng & Fridlund, 

2002).   

Värdighet  

I hälso- och sjukvårdslagen uttrycks människans värdighet och att vården bör ges i 

respekt för människans värdighet (SFS 1982:763). Edlund (2002) beskriver två 

huvudaspekter av begreppet, i relation till en holistisk människosyn. Värdigheten ses i 

förhållande till kropp, själ och ande. Den ena aspekten är den absoluta värdigheten och 

är något som enbart kan tillskrivas och användas om människan. Den värdigheten är en 

given värdighet, given till människan enbart i det faktum att människan är människa. 

Den kan inte kränkas eller tas ifrån henne, utan den inbegriper former av värden som 

helighet, ett oändligt ansvar, plikt eller ett tjänande som förverkligas genom det 

mänskliga ämbetet. Den andra aspekten av värdighet inbegriper en dynamisk aspekt och 

kan beskrivas utifrån ett inre och ett yttre rum. Den här formen av värdighet kan raseras 

och återupprättas (a a). 

 

Den yttre och inre etiska kärnan är påverkbar av kulturella faktorer och omständigheter. 

Här sätts värdigheten i ett kulturellt sammanhang och termer av en inre etisk och en 

yttre estetisk värdighet. Den här formbara värdigheten formas utifrån en källa och 

omfattar moral och normer som den kulturella kontexten föreskriver. Den här 

värdigheten kan visas genom handlingar och yttre attribut. Värdigheten som är formbar 

kan raseras men även återupprättas, den kan även ge sin bärare känslor att vara värdig 

eller kränkt i sin värdighet. I en av delstudierna har författaren funnit att integritet ofta 

används som synonym till värdighet. Denna synonymanvändning kan användas i avsikt 

då värdighet och integritet har samma utgångspunkt i människovärdet, hennes unika 

värdighet. Formerna av värdighet kan visas dels genom i det förhållningsätt som 

människan intar, att man visar respekt eller genom uttryck av faktiska handlingar. Det är 
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helt gångbart att använda integritet och värdighet som synonym då det beskrivs om 

upplevelsen av värdighet i en relation till något. Som ett exempel belyser författaren ett 

exempel där att människan kan bevara sin värdighet, sin moraliska integritet trots en 

ovärdig behandling från omvärlden (Edlund, 2002). 

 

Matiti och Trorey (2008) sökte olika sätt att från patientperspektiv kan olika sätt 

upprätthålla patientens värdighet. I intervjustudien kunde sex huvudteman identifieras. 

De olika teman var privatliv, sekretess, kommunikation och behov av information, val, 

kontroll och deltagande i vård, respekt, och anständighet i form av anständigt tilltal.  

 

Författarna (Matiti & Trorey, 2008) fann under temat privatliv att den viktigaste punkten 

för upprätthållande av patientens värdighet, är en minimering av kroppslig exponering. 

Under temat framkom även att utrymmet mellan patientsängarna har betydelse. När 

sjuksköterskan använde en hög röstnivå blev bristen på utrymme mellan sängarna en 

faktor som påverkade värdigheten i den riktning att patienten kände en avsaknad av 

värdighet. Temat sekretess var ett tema som var närmast relaterat till privatliv. Temat ses 

i relation till diskussion av sekretessbelagda uppgifter kring patienten. Patienterna var 

helt eniga i det att sjuksköterskorna kan vara tvungna att diskutera sekretessbelagda 

uppgifter sig emellan, men att de skulle framföra dessa så pass att andra patienter inte 

skulle kunna höra dem. Flertalet av de intervjuade patienterna var nöjda med det sätt 

som sjuksköterskorna kommunicerade med dem. Det fanns dock undantag där patienter 

menade på att sjuksköterskorna ”bara stormar in och inte förklarar ordentligt” eller att 

de ”pratar över huvudena” (a a 2713).  

 

När patienterna blev tillfrågade och ombedda och sjuksköterskorna berättade om sin 

agenda upplevde patienterna värdighet. Stor vikt kring kommunikationen och dess 

inverkan på värdigheten kunde ses vid information relaterat till patientens tillstånd. Det 

var information som skulle vara tydlig i den bemärkelse att patienten önskade 

information om vad som kunde förväntas med avseende på behandlingar och 

undersökningar, samt att informationen skulle vara konsekvent och given vid rätt 

tidpunkt. Patienterna i studien accepterade att de tappat en viss mängd autonomi i 

sjukhusmiljön, men de önskade att de gavs tillfälle till att kunna göra val i sin vård. När 

dessa alternativ presenteras för patienten skall de vara givna så det är en lugn miljö och 

det finns en tydlighet mellan de olika alternativen. Om patienterna hade blivit delaktiga 

i vården på så sätt att de upplevt delaktighet och fått fullständig förklaring till de olika 

alternativen minimerades även känslan hos patienten av att vara till besvär (Matiti & 

Trorey, 2008). 

 

I temat respekt kunde författaren se ett mönster av en beaktning av patientens önskemål, 

känna igen patientens individuella önskemål. Respektlöshet visade sig vara en känsla 

som patienten upplevde när vårdaren hade en brist av förståelse för patientens 

ståndpunkt. Författaren summerar temat med att patienterna förväntade att 

sjuksköterskorna skulle agera som advokater i tid av utsatthet, samt acceptera patienten 

som en likställd människa med ett lika mänskligt värde (Matiti & Trorey, 2008).  

 

I temat anständighet relaterat till tilltalande, lyfter författaren upp temat som relevant 

om patienten var tillräckligt välmående för att vara angelägen om sitt utseende. 

Patienten hade önskemål om att så långt som möjligt kunna använda sina egna kläder 

och accessoarer så långt som möjligt. En del patienter förstod inte varför de var tvungna 

att vara avsminkade, inte kunde ha smycken eller inte ha några tandproteser när de var 

på väg till operation. Andra patienter oroade sig för sjukhusets illasittande patientkläder. 

Slutligen diskuterar författaren svårigheten som kan uppstå när patienten skall tilltalas 
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vid namn, detta då de intervjuade uttryckte olika ställningstagande. En del kände sig 

kränkta att bli tilltalade med efternamn andra upplevde det kränkande att bli tilltalad 

med förnamn (Matiti & Trorey, 2008). 

 

Författaren menar vidare att studien styrker tidigare resultat i studier om värdighet, att 

patienternas värdighet inte bevaras i samma utsträckning som det förväntas av patienten. 

Vidare menar författaren att en faktor kan vara en brist av medvetenhet av situationer då 

patientens värdighet minskas. En annan faktor kan vara att sjuksköterskan är medveten 

om att patientens värdighet blivit inskränkt, men att det ligger utom sjuksköterskans 

kontroll. Orsakerna beror då på yttre omständigheter som till exempel tidspress och 

bristande resurser. Författaren ger förslaget att lyssna på patienten och han eller hennes 

önskemål som är betydelsefulla för honom eller hennes värdighet. Detta kan då 

användas av sjuksköterskorna för att hjälpa patienten att upprätthålla värdighet (Matiti 

& Trorey, 2008). 

 

Inom det perioperativa kontextet menar Rudolfsson m. fl. (2007) att värdigheten kan 

upprätthållas genom att operationssjuksköterskan eller anestesisjuksköterskan ger 

patienten tid.  

 

Som ett resultat av hälsovårdssystemets uppbyggnad, bör vårdpersonalen bygga sina 

normer så att de skyddar den mänskliga värdigheten och bekräftar varje patients unika 

mänskliga existens med resurs och kompetens som bemästrar deras egna liv (Berglund, 

m. fl. 2010). En bra vårdmiljö, med en stöttande organisation och individuella 

sjuksköterskors beslut kan göra mycket för att främja värdigheten hos äldre människor i 

deras hälsovård (Baillie, m. fl. 2009).  

Perioperativ vård 

I kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor (SOFS 1995:5) beskrivs 

anestesisjuksköterskans specialområde utifrån ansvarsförhållande. Specialistområdet 

omfattar ett ansvar för övervakning anestesi, analgesi, sedering av patienter med olika 

former av sjukdomar och skador. De lagar som styr hennes arbete är hälso– och 

sjukvårdslagen samt åliggandelagen. Vidare beskrivs det hur sjuksköterskan i 

utgångspunkt ifrån dessa lagar skall kunna ge god vård med ett etiskt förhållningssätt 

och vård som är i överens med beprövad erfarenhet och vetenskap (a a).  

 

Vid generell anestesi tas patientens medvetande ifrån henne och underställs andra 

människors totala kontroll (Nortvedt, 2006). Anestesin används som en teknik för att 

kunna göra ett medicinskt ingrepp. Målet med anestesin är att patienten skall vara utom 

känsla av smärta och i djup sömn. Genom övervakning av fysiologiska funktioner får 

anestesisjuksköterskan ett mått på olika kroppsliga funktioner. Författaren menar att den 

tekniska övervakning som används kan bli ett föremål i distansering till patienten, och 

medmänskligheten faller i skym undan. Det menas vidare att det bör finnas 

medmänskligheten och att detta ska eftersträvas. Det läggs vikt vid att patienten skall 

ges uppmärksamhet och att anestesisjuksköterskan vänder sitt medvetande mot 

patienten i den mening att hon använder sin kliniska blick och sinnen för att undersöka 

patientens välmående. Författaren menar även att det är ett etiskt problem att vårdaren 

inte vet vad patienten vill som en följd av dennas sänkta medvetande. Detta 

problematiserar författaren genom att ställa sig frågan; Hur och vem skall agera i 

patientens intresse när patienten är utom medvetande? (a a) 

 

Larsson Mauleon och Ekman (2002) fann tre uttryckta teman för nyutbildade 

anestesisjuksköterskor och deras beskrivning av anestesisjuksköterskans vård, inom ett 
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kontext av anestesi och kirurgi. Anestesisjuksköterskorna intervjuades en månad efter 

att ha börjat arbeta på operation som anestesisjuksköterskor. De tre teman som 

författarna funnit i intervjuerna av anestesisjuksköterskorna om vården var; bevarande 

av fysisk hälsa, roll som beskyddare och advokat samt möjlighet att ge god anestesi i 

enlighet med yttre krav. Författarna beskriver temat, bevarandet av fysiska hälsan, 

utifrån med begrepp som koordinering, beslutsfattande samt adekvat prioriterande av 

medicinska och tekniska uppgifter för att säkerställa patientens fysiologiska status. Som 

ett exempel lyfter författarna upp ett citat (a a)  

 

”To have control of the anesthesia situation when using different drugs and to know 

how these drugs will affect the human body. To have good medical and technical 

competence and know how you use all equipment function and how they work.” (a a 

s.284) 

 

Författarna beskriver temat rollen som advokat, beskyddare. Dels i form som 

värdebevarare och dels som ansvaret till en annan persons behov. Förhållandet beskrivs 

även som något som synliggörs utifrån den ömsesidiga dialogen där sjuksköterskan kan 

möta individuella behov. Informanterna lyfte fram och betonade sin empatiska 

psykosocialt stödjande funktion. Att fokusera på patienten genom att stödja henne 

mentalt. Mötet med mellan patienten och anestesisjuksköterskan beskrevs av 

informanterna som en kritisk situation där den ömsesidiga patient - 

sjuksköterskerelationen grundlades. Relationen och mötet som författarna observerat, 

kunde uttryckas i ett försäkrande av omsorg, att anestesisjuksköterskorna genom dialog 

vill skapa en säker och lugn miljö. Tidsfaktorn beskrivs som en faktor som enskilt kan 

påverka vården. Denna faktor påverkade sjuksköterskans möjlighet att möta patienten 

utifrån dennes individuella behov och skapa den trygghet som anestesisjuksköterskan 

funnit vara önskvärt (Larsson Mauleon & Ekman, 2002). 

  

Det tredje temat, krav på effektivitet och vårdande beskrivs av informanterna som en 

upplevelse av att ge vård utifrån yttre ställda krav. Författarna belyser att 

anestesisjuksköterskorna finner svårigheter att ge en adekvat vård utifrån en given 

tidspress. Det preoperativa mötet mellan anestesisjuksköterska och patienten beskrivs 

som ett otillfredsställande möte, då det beskrivs som alldeles för kort i form av tid. 

Informanterna menar att det inte fanns tillräckligt med tid för mänsklig stödjande. Andra 

yttre krav som beskrev effektiviteten och identifierades till kategorin var uttryck som 

rörde planerad tid, finansiella överväganden, effektivitet och styrka att tillse de olika 

kontextuella aspekterna (Larsson Mauleon & Ekman, 2002).  

 

Rudolfsson m. fl. (2007) visar att vårdandets ethos, caring visar sig inom den 

perioperativa vården genom den perioperativa dialogen. En viktig punkt är den form av 

löftet som ges till patienten av sjuksköterskan, löftet till patienten visar sig i den 

perioperativa dialogen. Löftet stärker och bygger en gemenskap mellan patienten och 

sjuksköterskan.  

 

Inom den perioperativa vårdkulturen (von Post & Lindwall, 2008) så förekommer det 

olika former av vanor. En av vanorna som studien lyfter fram är att adressera 

patienterna efter deras kirurgiska ingrepp eller diagnos. Författarna menar att detta 

vidare reduceras patienten till ett objekt och att människan degraderas från sin position 

som en mänsklig kännande varelse (a a).  

 

 



9 

 

PROBLEMFORMULERING 

Generell anestesi innebär att patienten blivit sövd och inte har möjlighet att själv kunna 

kommunicera med omvärlden då generell anestesi är ett medicinskt orsakat tillstånd av 

djup medvetslöshet. Människan har i och med sin medvetna förlust förlorat sin 

möjlighet att aktualisera sin värdighet, sätta gränser, utöva eller genomföra handlingar i 

enlighet med sin inneboende etik. Detta innebär att patienten inte har någon möjlighet 

att påverka sin egna situation eller i den bemärkelsen att inte kunna ta ett rationellt 

beslut eller bli informerad om till exempel vården som ges henne. Det är tidigare visat i 

undersökningar att nyexaminerade anestesisjuksköterskor bär den uppfattningen att de 

har som uppgift att bevara patientens fysiska hälsa, agera som en advokat i den mening 

att se till en annan människas behov samt skapa en relation grundat i ett försäkrande av 

omsorg. Detta sker i en relation till yttre ställda krav.   

 

Det kan dock finnas svårigheter med att ge vård av den sovande människan när det finns 

klara och tydliga etiska koder, regelverk och lagar som uttryckligen gör gällande att 

patienten skall behandlas med värdighet och i informerat samtycke. Patienten kan därför 

själv inte aktualisera eller bevaka sin mänskliga värdighet under sin sövda period.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur människans värdighet upprätthålls i anestesisjuksköterskornas 

arbete. 

 

METOD 

För att se hur människans värdighet upprätthålls i anestesisjuksköterskornas arbete 

valde författarna att vända sig direkt till anestesisjuksköterskor och intervjua dem. För 

att finna informanter att intervjua till studien, kontaktades och gavs en förfrågan till 

verksamhetschefer på två operationsavdelningar vid två olika sjukhus i Västra 

Götalandsregionen. I brevet (bifogad som bilaga 3) till respektive ansvarig uttrycktes 

önskemål om att få hjälp att finna informanter till studien, i följebrevet skickades kort 

information om studiens författare, kontaktinformation samt information om studiens 

art. Det angavs inga särskilda instruktioner till verksamhetschefen på vilket sätt dessa 

informanter skulle kontaktas och förfrågas. Verksamhetschef förmedlade kontakten 

varpå tid och plats för intervju med informanten samordnades med denne. 

  

Intervjuerna skedde i anslutning till den operationsavdelningen som informanterna 

verkade som anestesisjuksköterska, i ett avskiljt rum. Informanterna delgavs 

information om studien, upplystes muntligen och skriftligen om rättigheter som 

anonymitet och gav därefter sitt informerade samtycke. De åtta informanterna delgavs 

inte exakt uttryckt information om undersökningens syfte, utan delgavs information om 

att studien syftar i att undersöka etiska och moraliska frågetecken vid generell anestesi. 

Detta skedde med anledning av att författarna antog att det fanns en risk att 

informanterna skulle kunna ge konstruerade svar, och använda sin förförståelse för att 

ge sådan information de tror sig veta att forskarna ville ha, om de fått syftet klart uttalat 

innan intervjuerna.   

 

Intervjun var av ostrukturerad karaktär och hade två riktade frågor. Dessa löd enligt 

följande: 

”Vad tycker du är viktigt under en generell anestesi från det att du tar emot patienten 
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och till dess att du lämnar över patienten till uppvaket?” samt ”Finns det något du gör 

när patienten sover som du inte skulle ha gjort när hon är vaken?” 

Resterande frågor var öppna. Exempel på öppna frågor som ställdes var ”Hur kände du 

då? Varför gjorde han det? Hur kommer det sig? Du berättade tidigare om... kan du 

konkretisera med något exempel eller situation?” 

 

Då datamättnad ansågs vara tillräcklig, genomfördes inga fler intervjuer. Det har inte 

skett några försök att ordna gruppen av informanter, eller skapa särskild demografisk 

grupp av informanter, i syfte att tillpassa dataunderlag, d.v.s. det har inte skett någon 

form av strategiskt urval. Aktivt sökande av informanter har avslutats när mättnad av 

data erhållits.  

 

Intervjuerna transkriberades och utgjorde det material som skulle komma att bli 

analyserat. Metodansatsen valdes med avseende på forskningsfrågan. Då 

forskningsfrågan karaktäriserades av att söka mer förståelse om ett fenomen snarare än 

att mäta eller pröva en hypotes valdes en induktiv kvalitativ ansats i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008). Författarna (Forsberg & Wengström, 2008) menar att 

med en induktiv innehållsanalys synliggörs mönster och kategorier om fenomen som 

annars inte är tydligt uttalade. Då syftet är uttryckt att nå djupare förståelse för ett 

fenomen föll valet till att induktivt använda kvalitativ manifest innehållsanalys, så som 

metodprocessen beskrivs av Elo och Kyngäs (2007). De beskriver hur analysmetoden 

kan användas för att systematiskt beskriva, styrka, pröva förståelse av en datamängd. 

Med analysen är det möjligt att härleda ord till färre innehållsrelaterade kategorier. När 

fraser, ord är klassificerade till olika kategorier har det antagits att dessa delar har 

samma innehållsbetydelse.  

 

Syftet med metoden är att nå en djupare beskrivning av ett fenomen. Analysen mynnar 

därefter ut i ett resultat med en beskrivning av fenomenet i form av principer eller 

begrepp som beskrivning av fenomenet. Analysen beskrivs i olika steg förberedelsefas, 

organiseringsfas och rapporteringsfas. I förberedelsefasen väljs enheter av 

datamaterialet ut, datamaterialet kan utgöras av en fras eller ett tema. En enhet av 

datamaterialet kan utgöras av flera meningar i två betydelser, mening som åsyftar 

meningsinnebörd och mening som språklig enhet (Elo & Kyngäs, 2007).  

 

Det skall vid den här fasen enligt Elo och Kyngäs (2007) vara beslutat om en manifest 

eller latent innehållsanalys skall användas till forskningsfrågan. När latent 

innehållsanalys används samt tolkas tystnader, skratt, suckar och kroppsspråk i 

intervjuerna, och utgör en komplementär datamaterialskälla till analysen. Nästa steg i 

analysprocessen, i organiseringsfasen, strävar författarna efter att nå en känsla för 

datamaterialet, en känsla för helheten. Författarna refererar till Dey, som påpekat att; 

forskaren kan ställa sig frågor som ”Vem berättar?, Var händer detta? När händer det? 

Och Varför? när materialet läses igenom i syfte att få en fördjupad förståelse för det (a a 

s.109) .  

 

Nästa steg i analysprocessen är att öppet koda materialet, skapa kategorier och 

abstrahera. Det nedskrivna materialet läses igenom flera gånger och samtidigt i 

sidomarginalen skrivs kodord som beskriver olika aspekter av innehållet. De koderna 

samlas i marginalen och kategoriseras på kodark. Koderna från på marginalerna som 

datakällan utgörs av samlas och kategoriseras så fritt som möjligt.  

 

När steget med en öppen kodning är genomfört kategoriseras koderna, de grupperas till 

en subkategori och ges en rubrik som beskriver innehållet. Syftet är att beskriva och 
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gruppera datat och reducera antalet kategorier, som en del av att ge en meningsfull 

beskrivning av fenomenet samt att ge en ökad förståelse och kunskap. Att abstrahera 

datat innebär att generellt beskriva forskningsämnet genom generaliserade 

kategoriseringar. När forskaren namnger kategorier använder forskaren sin tolkning om 

vad som ingår i de respektive kategorierna. Varje kategorisering har fått namn med 

innehållskaraktäriserade ord. Subkategorier med liknande händelser grupperas till en 

generell kategori, och steget genomförs ytterligare en gång för att nå en huvudkategori. 

Författarna har valt att arbeta enligt beskriven process, men använt dator som redskap i 

processen och arbetat utifrån tabeller. Det innebär att författarna har frångått processen 

genom att inte använt marginalen på de transkriberade kodarken, utan följt kodarken 

digitalt och sorterat dessa i kolumner (Bilaga 1). 

  

RESULTAT 

Resultatet från processen beskrivet enligt Elo och Kyngäs (2007) från kodnivå 

presenteras i tabellform (Bilaga 2). Fenomenet värdighet, arbetet för upprätthållande av 

människans värde mynnade ut i två generiska kategorier. Dels ett arbete utifrån ett 

kroppsligt perspektiv där människans värdighet kan upprätthållas med kroppsliga, 

fysiologiska attribut och normer. Den andra kategorin som åskådliggjordes var en 

humanistisk hållning, bemötande av den andra unika människan.  

Medicinskt perspektiv 

I den generiska kategorin som benämnts det medicinska arbetet utgörs av två kategorier 

som benämnts observation och verkan av den mänskliga kroppen. 

Observation av kroppen 

I den här kategorin har koder som på olika sätt beskriver anestesisjuksköterskans arbete 

i former av ett observerande av den mänskliga kroppen. Anestesisjuksköterskan 

beskriver hur hon i sitt arbete observerar kroppen genom att följa mätvärden i form av 

parametrar, men även observation av den sövda eller vakna kroppen. 

 

”De här parametrarna är jätteviktiga, du har bra diures” 

 

I observerandet av kroppsliga parametrar ingår även en kommunikation med 

narkosläkaren, att rapportera eventuella förändringar av kroppens status: 

 

”Har ju alltid kommunikation med doktorn där ute om det skulle vara någonting med 

vätskor” 

 

Anestesisjuksköterskan beskriver en anledning till att följa parametrarna: 

 

”Ser till att hon inte blir ytlig under operationen, så att de inte får, det finns 

beskrivningar om awareness” 

 

Anestesisjuksköterskan beskriver vikten av att följa de här parametrarna: 

 

”Jätteviktigt från början till slut det rent medicinska, tekniska att man arbetar säkert” 

 

”…Första prioriteringen på något sätt, den är ju alltid för mig att patienten nog ska 

klara sig, så att säga. De ska överleva” 

 

Det gäller att patientens kroppsliga funktioner som övervakas är normala, vilket bland 
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de intervjuade ses som något primärt och något som prioriteras framför annat. Hon 

använder beröring som komplementär metod och ett instrument för att få en uppfattning 

om patientens kroppsliga status. Anestesisjuksköterskan känner om den sövda 

människan är kallsvettig eller torr, har fyllig regelbunden puls, är kall eller varm. Olika 

former av beröring har av författarna klassats in i subkategorin av kroppslig observation 

då syftet med beröringen varit att anestesisjuksköterskan beskriver hur hon använder 

beröringen som ett sätt att ge sig själv mer erfarenhet om patientens kroppsliga mående.  

 

Skydda kroppen 

Anestesisjuksköterskan beskriver också sitt arbete uttryckt genom ett aktivt 

förebyggande av skador. Att hålla uppsikt så att inte fingrar kläms, att inte operatören 

lutar sig på patienten eller att patienten tillförs kroppsliga skador. 

Anestesisjuksköterskan påminner operatören om att inte luta sig för bröstet, eller kanske 

kontrollerar en extra gång så att diatermiplattan inte sitter över en höftprotes.  

Anestesisjuksköterskan beskriver även hur hon planerar smärtlindring om hur patienten 

skall lindras i sin smärta särskilt när hon vaknar upp från sömn. Anestesisjuksköterskan 

arbetar även aktivt genom att undvika onödig smärta, det vill säga sådana moment som 

kan upplevas smärtsamma av patienten som hon kan genomföra när patienten sover.  

 

”…Så inte, du vet fingrarna spretar eller man kommer i kläm eller nåt och man skadar 

patienten på något sätt” 

 

I resultatet utifrån analysen beskrev sjuksköterskan den sovande patienten, att hon som 

sovande saknar möjlighet att erfara någonting, hur hon observerade henne så att hon 

sover. 

Skapande av den unika medmänskliga relationen 

Av intervjuerna framkom det att som det sker i anestesisjuksköterskans arbete är av 

humanistisk karaktär. En generisk kategori benämnd skapande av unik medmänsklig 

relation, kan ses i förhållande till flera underkategorier. Bekräftande av medmänniskan, 

relation i förtroende, människan som kunskaps och erfarenhetsindivid. Den unika 

medmänskliga relationen utgörs av en relation av förtroende och ett initiativtagande till 

bekräftelse av den andra människan samt en uppfattning om att varje individ erfar och 

besitter någon form av kunskap.  

 

Integrerat teamarbete 

Integrerat teamarbete innebär att personal och patient har ett fungerande samarbete. 

Detta där patienten är inkluderad och känner sig som en del av en helhet. Den icke 

verbala kommunikationen är viktig. 

 

”…den här kommunikationen genom ögon eller genom gester eller att det räcker att 

man tittar på varandra så vet man vart man har varandra” 

 

Det handlar också om att lyssna till patienten och inkludera denna i samtal av allmän 

karaktär eller enligt patientens önskan.  

 

”…Å det blir liksom vi, och patienten det är vi tillsammans så den inte känner sig 

ensam” 



13 

 

Att ge kroppslig beröring 

Anestesisjuksköterskorna beskriver kroppslig beröring och hur det är något som upplevs 

av de flesta människor som något positivt och förmedlar trygghet. Det finns dock vissa 

undantag, och som anestesisjuksköterska gäller det att vara lyhörd för patientens behov. 

Alla patienter är inte lika bekväma med beröring. Dock finns det ett mönster av 

anestesisjuksköterskans bild av att beröring är något som kan användas för att förmedla 

trygghet .  

 

”…de flesta patienter upplever det positivt med beröring om den är försiktig och fin. 

Det förmedlar ofta trygghet” 

 

eller 

 

”…Det tror man oftast att det är tjejer som vill hålla men det är killar som vill det 

också” 

Att verka för behag 

En patient utsätts för mycket som vanligtvis känns främmande för dem, kring 

operationstillfället. Miljön känns främmande, opersonligt klädd personal och olika ljud 

är bara några exempel. Därför gäller det för vårdpersonalen att verka för behag. Det kan 

vara att man gör så få smärtsamma saker som möjligt när patienten är vaken. Det kan 

också vara att man som operationspersonal inte pratar högre än nödvändigt, framför allt 

vid sövning och väckning. Köld kan vara obehagligt och detta kan åtgärdas med filtar 

till exempel. Likaså att man erbjuder en lugn miljö där det ges utrymme för patienten att 

visa sina känslor.  

 

”…Att det blir ett behagligt tillfälle så att dom inte fryser när dom ska somna” 

Att etablera kontakt 

Det fanns ett mönster av att anestesisjuksköterskan har en uppfattning av att patienten 

läser av anestesisjuksköterskan och beslutar sig hur pass förtrogen hon ska ställa sig till 

anestesisjuksköterskan. Det ögonblicket är av vikt för den fortsatta kontakten och för att 

patienten ska känna sig i centrum för kommande händelser. I samma stund läser även 

anestesisjuksköterskan av patienten och försöker avgöra patientens innersta känslor 

inför operationen.  

 

”…vilken nivå man ska lägga sig på och det är väldigt olika från patient,…individuellt 

anpassat,  ibland så räcker ett handslag eller att man bara tittar på honom och en del 

patienter vill prata väldigt mycket men det är den första kontakten som är viktig” 

 

Kroppsspråket är en viktig del i kommunikationen med patienten. Desto kortare tid man 

träffar patienten preoperativt, desto viktigare blir mötet. Ett bra möte underlättar 

fortsättningen postoperativt.  

Att inleda en medmänsklig allians 

Att inleda en medmänsklig allians handlar om förtroende mellan patienten och 

sjuksköterskan; där sjuksköterskan upplever att hon når en kontakt med patienten, där 

patienten inte känner sig pressad utan kan med lätthet kan uttrycka känslor och inre 

önskemål. Detta går in i tidigare presenterade koder och handlar vidare om 

kommunikation, trygghet och omtänksamhet.  

 

”…bygga upp det här förtroendet så man känner liksom, ja vad skönt. Sen så, jag vet 
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inte men jag tycker det bra för min egen del också” 

 

Som anestesisjuksköterska är det viktigt att vara ledande med initiativ för att främja 

relationen med patienten. Patienten kommer med sin oro och sina frågor. Detta måste de 

få hjälp med i sin utsatthet.  

Att upprätthålla patientens integritet 

”…sen också att man skyler patienten också, känner jag. Det kan också vara lite 

blottande att ligga där på operationsbordet, kan ha trosor och kalsonger nere och folk 

tänker inte på det där, man blir lite blind tror jag” 

 

En patient kan utsättas både för fysisk och psykisk blottning. De kan till exempel vara 

dåligt skylda då de åker ut till uppvaket. De kan också bli överrapporterade inför andra 

patienter som ligger intill.  

 

”…Att de inte bara är en patient. Att de känner sig sedda, som människa…tror jag är 

viktigt också” 

Att se på människan som en unik individ med egen kunskap 

Varje patient har med sig sin egen historia i bagaget och är bärare av en unik kunskap. 

Inför en operation ska denne ha fått adekvat information och en bild av hur det kommer 

att fortlöpa som är anpassad till patienten. Det är dock viktigt att kontinuerligt informera 

patienten om vad som sker.  

 

”...så berättar jag varför jag frågar så att dom vet /../ och att det är liksom för säkerhets 

skull och då ha okej så då är det ingen som blir skärrad för det” 

 

Att bli ett ombud för den sövda människan 

Som tidigare nämnt är patienten i en utsatt roll. När denne är sövd blir rollen ännu mer 

utsatt. Det innebär att sjukvårdspersonalen måste verka för att patienten och hennes 

rättigheter, och man måste vara vaken för patientens rättigheter.  

 

Anestesisjuksköterskan har beskrivit detta som att de är ”patientens advokat”. 

Anestesisjuksköterskan försvarar patienten mot onödiga ingrepp eller övergrepp. Det 

kan gälla både verbala och fysiska övergrepp.  

 

”…En bröstoperation då som en doktor vill se eller ville in och prata med en kollega, 

och det tyckte jag inte var lämplig, utan jag bad honom att gå ut”. 

 

”…bara för att jag ska träna och sätta venflon det är inte aktuellt.” 

Att skydda den utlämnade människan 

Inför operationen och framför allt på operationsbordet är patienten mycket utlämnad. De 

kan vara blottade i sin klädsel och det kan kännas kallt och skrämmande. Man 

överlämnar sig till personalen och tvingas lita på deras omdöme och kompetens.  

 

”…Utlämnad i sin kropp att man ska lägga sig i benstöden utan trosor att man blir 

avklädd att man ger sig hän liksom att man får överlämna sig” 

 

Det är dock viktigt att patienten känner att denne fortfarande bestämmer över sin kropp, 

att de får information om vad som händer. Det har också framkommit exempel på att 
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läkarstudenter kommer in på salen, trots att patienten tydligt undanbett sig detta 

Att samtala i den sövda människans närhet 

”…Så fort patienten är nedsövd blir det ett himla kackel” 

 

Vad händer med anestesisjuksköterskan när patienten är sövd? Blir det någon skillnad i 

agerande mot om patienten är vaken? Resultatet av intervjuerna visar på tydlig skillnad. 

När patienten sover kan personalen slappna av och prata om sådant, som man inte 

kunde prata om när patienten är vaken.  

 

”…Äh, det är klart man måste få prata sinsemellan…men då kan det börja skämtas på 

salen, och det kan börja skrattas mer å.. Det blir ett annat…ja vad ska jag säga, det blir 

som en annan sal nästan tycker jag” 

Att använda den gyllene regeln 

Som anestesisjuksköterska hamnar man i situationer som kan vara avgörande för 

patientens fortsatta förtroende för vården. Dessa situationer kan vara oavsett om 

patienten är sövd eller vaken. Som hjälp i dessa stunder kan man utgå från hur man själv 

hade velat ha det.  

 

”…tänker på att man har en sovande människa, man har tagit över patientens åsikter. 

Hur skulle man själv vilja bli behandlad”   

”…Det vet man ju själv när man kommer in, man utgår lite från sig själv tror jag” 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då vi ville i så liten utsträckning som möjligt anta en tolkande ansats fokuserade vi på 

att lägga tyngd vid analysen på sjuksköterskans arbete och enbart fokusera på vad vi 

fann kan karaktärisera sjuksköterskans arbete. Eftersom anestesisjuksköterskans arbete 

består av flera olika moment utifrån olika paradigm valdes det att inte se och formulera 

en generell beskrivning av meningsenheterna, koderna och kategorierna som speglar 

någon form av värdighet i form av modell. Undersökningen syfte var att se hur 

sjuksköterskan arbetar för att styrka patientens värdighet. Frågorna till intervjun 

formulerades i förhoppning att anestesisjuksköterskan skulle lyfta fram det som de 

själva fann var av vikt, då ett moment i hennes arbete är att ta hand om en sövd patient. 

Detta frågades då vi ville undersöka hur anestesisjuksköterskan upprättar patientens 

värdighet, även då hon är sövd.  

 

Vid val av metod för vår forskningsfråga så valde vi att utgå från en manifest 

innehållsanalys beskriven enligt Elo och Kyngäs (2007). Valet föll på en manifest 

innehållsanalys för att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskorna gör för att 

upprätthålla värdigheten hos den lidande människan. Detta kan beskrivas som att målet 

med studien är att undersöka ett fenomen i sitt naturliga kontext. Anledningen till att 

valet föll på en kvalitativ innehållsanalys med en mer tolkande ansats hänger samman 

med att det söktes en djupare förståelse för på vilket sätt sjuksköterskan arbetar för att 

upprätthålla patientens värdighet. I detta syfte finns ingen uttalad underliggande mening 

om att hypotetiskt deduktivt undersöka fenomenet värdighet eller på andra sätt mäta 

fenomenet. Där av ses en kvalitativ metod som ett naturligt val som metodansats för 

undersökningen.   
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En latent innehållsanalys innebär enligt Elo och Kyngäs (2007) ett tolkande av pauser, 

suckande och kroppsspråk. En latent innehållsanalys med tolkningar av pauser, 

suckande och informantens kroppsspråk ansågs inte skulle komma att påverka eller 

bidra med något till resultatet av undersökningen av fenomenet i fråga.  

 

Det finns dock alltid en risk vid användandet av en kvalitativ metod som manifest 

innehållsanalys; att det finns utrymme av tolkning av verkligheten. Detta då 

verkligheten kan ses från olika perspektiv och med olika förståelse, vilka båda är 

avhängig för en subjektiv tolkning. Författarna till denna studie var båda verksamma 

sjuksköterskor och hade en förförståelse av perioperativ vård i och med att de var 

studenter vid anestesisjuksköterskeprogrammet. Vid detta program läses kurser om 

perioperativ omvårdnad samt farmakologi. Det är även av vikt att ha i åminnelse att 

texter kan vara mångbottnade och ha flera betydelser, att det vid läsning av en text kan 

finnas förförståelse som skapar utrymme för en vidare eller smalare tolkning.  Det finns 

också en risk att verksamhetschefens förmedling av kontakterna. Han kan t.ex. medvetet 

ha valt ut sjuksköterskor som han vet arbetar med ett etiskt förhållningssätt och detta 

kan ha påverkat resultatet. . 

 

I vår studie har åtta anestesisjuksköterskor intervjuats. Kvaliteten av datamaterialet kan 

ha påverkats av att författarnas ovana i att intervjua. De som intervjuades var sju 

kvinnor och en man. De fick informationen att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta intervjun om de önskade samt att de också skulle få möjlighet att tillägga något 

i efterhand om de önskade det. Ingen av informanterna utnyttjade dock dessa 

möjligheter. Kvalitativa undersökningar har alltid en begränsning i giltighet, d.v.s. om 

resultaten skall kunna gälla för andra människor än de som intervjuats (Granheim & 

Lundman, 2004). Intervjufrågorna var riktade så att de skulle beröra begreppet 

värdighet men det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om de framställts på 

annat sätt. Det är inte säkert att informanterna själva funnit det lika intressant att lyfta 

upp arbetet om att bevara patientens värdighet om de inte fått frågor om det. .   

 

Intervjuerna transkriberades snarast möjligast efter intervjun utav den författare som 

utfört intervjun. När samtliga intervjuer blivit genomförda och transkriberade 

påbörjades analysarbetet.  

 

I presentation av resultatet så förekommer det en skillnad av presentationsform. De två 

generiska kategorierna presenteras utifrån innehåll. Den generiska kategorin som utgörs 

av ”medicinskt arbete”, beskrivs utifrån dess innehåll till kategorinivå medan den 

generiska kategorin benämnd ”skapande av unik medmänsklig relation” är presenterad 

ända ner till kodnivå. Anledningen till detta var att författarna fann data som var mer 

nyanserad, medan data som skulle komma att utgöras av generiska kategorin 

”medicinskt arbete” ej var lika omfattande och nyanserad av intervjupersonerna. Ett 

dataunderlag som utgjorts av fler intervjuer kan möjligen kunna ha bidragit till en mer 

nyanserad bild i resultatet.  

 

 

Resultatdiskussion 

Upprätthållande av värdigheten utifrån ett medicinskt perspektiv 

När anestesisjuksköterskan arbetar utifrån ett medicinskt kroppsligt paradigm 

upprätthåller anestesisjuksköterskan patientens värdighet genom att stödja dennas 
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kroppsliga behov och vaka över dessa. Sjuksköterskan beskriver att hon prioriterar att 

vårda patientens kropp. Detta arbete kan speglas mot den värdighet som Edlund (2002) 

liknar med ett bevarande och ett säkrande av den unika värdigheten. I den meningen 

säkras den dynamiska och den statiska värdighetens framtid genom de medicinska 

interventionerna. Widang och Friedlund (2002) beskriver värdighet som att ett indirekt 

stöttande ger upplevelse av värdighet. De medicinska interventionerna skapar frihet om 

de innebär att människan inte längre är bunden till smärta eller sjukdom. Walsh och 

Kowanko (2001) beskriver kontroll ur ett sjuksköterskeperspektiv och att det har 

betydelse för patientens värdighet och känsla av frihet.   

 

Billie m fl (2009) betonar att fysiska vårdåtgärder stödjer patientens värdighet men att 

det också är viktigt på vilket sätt de utförs, att de utförs noggrant och försiktigt. De olika 

medicinska interventionerna är även i sig ett sätt att uppfylla patientens förväntningar på 

att få samma behandling som andra människor får. Att bli respekterad på samma 

medmänskliga sätt (Walsch & Kowanko, 2002) och att inte bli sedd som ett objekt utan 

som en människa en person (Widäng m fl 2007; Widäng 2002).  

 

Detta kan liknas vid sjuksköterskors perspektiv på hur patienters värdighet skall 

upprätthållas, så som det beskrivs i Walsh och Kowankos studie (2002). De beskriver 

hur sjuksköterskor ser till att värdighet upprätthålls genom att se att patienten är en 

förkroppsligad varelse, och att hon förtjänar att bli behandlad med värdighet och respekt 

oavsett situation och tid, om patienten var död eller levande, medveten eller medvetslös. 

I de medicinskt funna interventionerna beskrivs det hur anestesisjuksköterskan söver 

patienten till medvetslöshet med hjälp av läkemedel. Som sövd har patienten ingen 

förmåga till upplevelse. Detta medicinska arbete kan ses i ett större perspektiv i 

bevarandet av människans värdighet. Det måste dock framgå att den generella narkosen 

är  en form av medicinsk intervention som syftar att eliminera de obehag som uppstår i 

samband med ett kirurgiskt eller medicinskt ingrepp som utförs för att behandla 

patientens sjukdom.  

 

Upprätthållande av värdighet utifrån ett humanistisk perspektiv 

Upprätthållande av värdighet kan ses i förhållande till två aspekter. Dels värdighet 

utifrån ett humanistiskt paradigm; som sker när patienten är vaken, och dels när 

anestesisjuksköterskan ser patienten som sövd människa.  

 

När patienten inte är sövd upprätthålls och stöttas patientens värdighet utifrån flera plan, 

och patienten bemöts så att hon upplever autonomi, integritet och värdighet. 

Anestesisjuksköterskan uppger att hon arbetar med att få patienten ”med i laget”. De 

menar att om patienten är delaktig och känner sig som en del av teamet så stärks 

patientens känsla av värdighet. Att patienten är delaktig bidrar till patientens autonomi 

(Moser m. fl. 2006). Med team avses att sjuksköterskan jobbar tillsammans med 

patienten och annan personal emot samma syfte. Att jobba tillsammans ökar patientens 

känsla att bli delaktig och bekräftad. Resultatet visar att sjuksköterskan anpassar sitt sätt 

att förhålla sig till patienten genom att hon tar hänsyn till patientens tidigare erfarenhet, 

kunskap samt hur patienten verkar uppleva sin situation. Patienten ses utav 

sjuksköterskan som en kunskapsvarelse, en källa av kunskap och erfarenhet. Att bli 

delaktig, i den mening att kunna fatta beslut gällande sin vård och bli informerad om 

den vård som ges, har beskrivits vara viktigt i flera tidigare studier (Widäng & Fridlund 

2002; Matiti & Trorey 2007). Moser m. fl. (2006) menar att detta att patienten får 

information eller vara innehavare av information är sätt för patienten att vara autonom 

och att veta vad hon kan förvänta sig och detta skapar en känsla av att ha kontroll över 
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situationen.  

 

 I en studie av Walsh och Kowanko (2002) beskrivs det att bekräftelse är en viktig del 

av bevarandet av värdighet. Beröring är något som kan beskrivas som något yttre och 

estetiskt. Att fysiskt beröra och att visa patienten närhet kan ses som en bekräftelse av 

det mänskliga värdet då det kan ge människan upplevelsen av att vara värd något som 

människa. Detta kan ses i förhållande till människan som objekt. En medmänsklig 

beröring som att hålla handen är en yttring som befrämjar det mänskliga. Walsh och 

Kowanko (2002) beskriver vikten av att bli bekräftad som patient för värdigheten. Att 

bli bekräftad och att kroppen inte ses som ett objekt gör att patientens individualitet 

åskådliggörs och styrks. Att bli respekterad som person och inte som objekt är något 

som stärker både integritet, och värdighet enligt Widäng och Fridlund (2002). Att vara 

respekterad är något som karaktäriseras av en interaktion av närhet och distans (Widäng 

m. fl. 2007).  

 

Anestesisjuksköterskorna beskriver hur de på olika sätt ser till att patienten har det så 

behagligt som möjligt, att de har filtar som täcker, att se till att de inte behöver utstå 

onödigt obehag. Att ha filtar som täcker styrker patientens känsla av värdighet. Flera 

studier visar på att ett minimerande av kroppslig exponering stödjer hur känslan av 

värdighet (Matiti & Torery 2008; Walsh & Kowanko, 2002), det är inte bara 

minimerande av kroppslig exponering utan på vilket sätt kroppen exponeras på. Den 

kroppsliga exponeringen är bundet med privathet och respekt.  

 

Vi fann ett mönster som närmast kan beskrivas som av att anestesisjuksköterskan 

försöker att skapa en form av medmänsklig allians. Detta sker när sjuksköterskan 

upplever att hon vunnit patientens förtroende, och sjuksköterskan kan uppleva att hon 

skapar en djupare kontakt när hon bemöter patientens behov. Alliansskapandet kan 

kännetecknas av hur anestesisjuksköterskan genom att få en känsla för personen kan 

hantera situationer på det sätt som patienten anser är ett värdigt handlande.  

 

Widäng och Fridlund (2002) beskriver hur förtroende är viktigt för värdigheten. I 

skapandet av allians ges det utrymme för att ge patienten mer tid eller mer information. 

Att patienten ges mer tid eller information förstås som en del i patientens process att 

slutligen kunna ge sjuksköterskan sitt hela förtroende. I tidigare studier beskrivs det hur 

både information och tid påverkar patientens uppfattning av värdighet, men även hur 

detta beskrivs utifrån sjuksköterskans perspektiv (Walsh & Kowanko, 2002). Det tar sig 

i uttryck genom att det ges tid till förklaringar, och att miljön som patienterna vistas i är 

lugn. Samma tema finns uttryckt utifrån patientperspektivet (a a). Utifrån detta 

perspektiv innebär stressen att inte få tid till att bestämma sig, som en faktor som 

påverkar känslan av värdighet negativt (Walsh & Kowanko, 2002).  

 

Patienten beskrivs i resultatet som att hon har ett inskränkt medvetande och att detta gör 

henne sårbar. Anestesisjuksköterskorna uttrycker en medvetenhet om hur utlämnade det 

kan vara att vara en patient som ska bli sövd. Att det är utlämnande i den bemärkelsen 

att hon är blottad, och att hon är utlämnad i den bemärkelsen att hon i sin medvetslöshet 

är utlämnad. I sitt arbete med att minska patientens sårbarhet sörjer 

anestesisjuksköterskan om patientens integritet och privata sfär bland annat genom att 

se så patienten inte ligger blottad i onödan genom att skyla kroppen med filtar. Genom 

att aktivt upprätthålla patientens integritet stöttas patientens värdighet. Ett stödjande av 

patientens värdighet sker på flera plan. Dels är det värdigt i den mening att hjälper 

patienten till kroppens privathet (Walsh & Kowonko, 2001; Widäng m fl 2007) att se 

patienten som en person som respekteras, ett beaktande av att skyla medmänniskan 
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(Matiti & Trorey, 2007; Walsh & Kowanko, 2001; Widäng & Fridlund, 2002; Widäng 

m. fl., 2007). 

 

Patienten med det inskränkta medvetandet kan inte tala om vad den vill, de är utom 

kontroll vad andra gör med den, och de kommer inte komma ihåg vad som hänt. Detta 

är något som anestesisjuksköterskan är medveten om. När vetskapen om patientens 

inskränkta medvetenhet gör sig påmind, aktualiseras den allians som avtalats mellan 

henne och patienten, då hon vann patientens förtroende. Anestesisjuksköterskan 

beskriver hur hon handlar i största möjliga mån i patientens intresse och önskemål. Om 

hon inte vet hur patienten önskar det, frågar hon sig själv. Den gyllene regeln är ett 

tydligt mönster. Att tänka utifrån sig själv är att på flera sätt stödja patientens värdighet. 

Den gyllene regeln reflekteras hos anestesisjuksköterskan, för tanken mot hur man själv 

vill ha det i olika situationer. Det påminner sjuksköterskan om den mänskliga karaktären 

hos patienten. Det påminner sjuksköterskan om patienten som person, och inte som ett 

objekt och förhoppningsvis mynnar påminnelsen ut till en handling av respekt. En 

respektfull handling menas av författarna en form av visad respekt. Flera studier visar 

på den respektfulla attityden (Matiti & Trorey, 2007; Walsh & Kowanko, 2001; Widäng 

& Fridlund, 2002; Widäng m. fl. 2007) med perspektiv utifrån ett värdigt handlande, är 

att visa respekt och behandla andra människor likvärdigt oavsett ursprung, och i åtanke 

av individens känslor och önskemål. Här kan det finnas utrymme för 

anestesisjuksköterskorna att hamna i situation av dilemma. Detta då de har för avsikt att 

genomföra en för anestesisjuksköterskan värdig handling, som av patienten kan komma 

att upplevas som en kränkning av sin värdighet.  

 

Matiti och Trorey (2007) menar att patienten kan finna det kränkande när 

sjukvårdspersonal ”pratar över huvudet” på henne. I resultatet av den här studien visas 

att anestesisjuksköterskan är medveten om den sövda människans närhet, men detta 

visar sig inte alltid i valet av diskussionsämnen som förs. Så vitt vi vet så finns det inga 

tidigare studier som beskriver vilka samtalsämnen som sövda patienter anser är värdiga 

eller vilken operationsmiljö som de anser vara värdiga 

 

Att patienten är utlämnad är anestesisjuksköterskan medveten om. Det framkommer 

bland annat att auktoriteter utsätter patienter för ett kränkande av värdigheten. Vi fann 

också att sjuksköterskan verkade som ombud för patienten. Walsh och Kowanko (2001) 

tar upp hur advokatrollen utifrån ett sjuksköterskeperspektiv ses som ett stödjande och 

befrämjande av värdighet, när patienten själv saknar den förmågan. Att ta parti för något 

som man inte finner är i enlighet med patientens önskemål är att bevaka patientens 

värdighet. Detta påminner om advokatrollen som beskrivs av Hildén och Honkasalo 

(2006).  Dock är deras fynd av advokatrollen och autonomi för smal för att kunna 

användas i vår kontext för beskrivning av autonomi. 

 

Konklusion 

 

Anestesisjuksköterskan ser till upprätthålla patientens dynamiska värdighet och hon 

arbetar aktivt genom att skyla patienten, att övervaka så hon inte utsätts för kroppsliga 

hot och genom att agera för patientens rättigheter. 

 

En problematik som belyses är att anestesisjuksköterskan ibland arbetar utifrån hur hon 

själv skulle vilja ha det, men att detta inte alltid är i enlighet med patientens syn på 

värdighet. Narkosen berövar patienten hennes faktiska möjlighet till delaktighet i vården 

även om vården till viss grad är planerad tillsammans med patienten. Momentet av vård 
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med den sövda patienten kan skapa utrymme för en vård av paternalistisk karaktär, då 

hon i stunden inte kan bli informerad om den vård som ges. Situationen är komplex till 

sin art då patienten i momentet inte är autonom, och inte har möjlighet att bli vårdad 

enligt principen för informerat samtycke samtidigt som hon skall erbjudas en värdig 

vård. Det är av författarna åsikt att det behövs mer forskning över dessa berörda 

begrepp och ämnen.   

  

Praktiska implikationer 

 

Resultatet av detta arbete kan användas som underlag för diskussion i utveckling av 

strukturer av policyförändringar inom perioperativ vård i syfte att värna om patientens 

värdighet.  

 

Resultatet kan användas som stöd och för att utveckla och undersöka vad som är en 

värdig operationsmiljö för patienten och en god arbetsmiljö för sjuksköterskan. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

 

Datakälla Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori kategori 

Liksom man håller handen och lite 

så att man ger smärtstillande 

smidigt å kopplar upp och tar ett 

blodtryck och ser att allting är bra å 

så  

lite så att man ger smärtlindring smidig ger smärtlindring 

smidigt 

Medicinsk 

smärtlindring 

Fysiologisk 

karaktäristika 

Kroppsligt 

medicinskt 

paradigm 

Och smärtlindring perioperativt 

också att vi inte sparar på det utan 

att man ser till att de verkligen får 

när de behöver, så att de inte 

vaknar upp i en smärtchock för att 

vi har gett dem alldeles för lite. 

ge smärtlindring perioperativt, att de inte 

vaknar upp i en smärtchock 

ge smärtlindring 

perioperativt 
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Bilaga 2 

 

Kod Subkategori Kategori Generisk kategori  

Att aktivt förebygga skada Humanfysiologisk intervention Verkan på kroppen Medicinskt arbete 

Att smärt lindra med läkemedel Humanfysiologisk intervention Verkan på kroppen  

Följa fysiologiska parametrar Observation Observation av kroppen   

Kroppslig beröring Observation Observation av kroppen   

Sovande patient Observation/Norm Verkan på kroppen  

Undvika fysisk smärta Humanfysiologisk intervention Verkan på kroppen  

Verka för fria luftvägar Humanfysiologisk intervention Verkan på kroppen  

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar [HE1]: Finns det en 
omänsklig kropp? 
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Kod Subkategori Kategori Generisk kategori 

Integrerat teamarbete Bjuda in den unika människan till 

gemenskap  

Bekräftande av medmänniskan Skapande av unik medmänsklig 

relation 

Att ge kroppslig beröring Initiativ till bekräftelse av den unika 

människan  

Bekräftande av medmänniskan  

Att verka för behag Skapande av behag för den unika 

människan  

Bekräftande av medmänniskan  

Preoperativt samtal Preoperativt datainsamling Bekräftande av medmänniskan  

Att etablera kontakt Etablera kontakt  Relation i förtroende  

Att inleda medmänsklig allians Uppnå djupa kontakt Relation i förtroende  
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Kod Subkategori Kategori Generisk kategorier 

Att upprätthålla patientens integritet Människan som kunskap och 

erfarenhetsindivid 

Människan en kunskaps och 

erfarenhetsindivid 

Skapande av unik medmänsklig 

relation  

Att se på människan som en unik 

individ med egen kunskap 

Människan i ett dynamiskt 

självstyre i förhållande till kunskap  

Människan en kunskaps och 

erfarenhetsindivid 

 

Att bli ombud för den sövda 

människan 

I aktion som ombud för patienten  Människan en kunskaps och 

erfarenhetsindivid 

 

Den skydda den utlämnade 

människan  

Uppfattning om utsatthet Den goda omtanken  

Att samtala i den sövda människans 

närhet 

Uppfattning om utsatthet Den goda omtanken  

Att använda den gyllene regeln Plikten till det goda Den goda omtanken  
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Bilaga 3 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete (magisteruppsats) där vårt syfte är att undersöka anestesisjuksköterskans 
relation till den sövda patienten.  
 
Kunskapen om dylik forskning är föga. Tanken med vårt examensarbete är att få fördjupad 
kunskap om etiska frågetecken kring perioperativ vård. Metoden i examensarbetet är 
kvalitativ intervju med 6-8 sjuksköterskor som har specialistutbildning inom 
anestesisjukvård.  
 
Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under februari – april 2010 och 
er verksamhet är en av de platser vi önskar bedriva intervjuer. Deltagarna informeras både 
muntligt och skriftligt om examensarbetet och dess etiska förtecken. Efter deltagarnas 
informerade samtycke genomförs intervjuerna på en plats som bestäms av den deltagande. 
Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas 
bort. Ingen obehörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid publicering 
kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan 
när som helst avbrytas utan förklaring. 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 

Handledare 
Anders Jonsson 
Lektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: XXXX 
 
 
 

Med varma hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Anders Nihlén  Erik Westh 
E-post: XXXX E-post: XXXX 
  
 
 
Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anders Nihlén och Erik Westh 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
Göteborg     /       2010 
 
_______________________________ 
Verksamhetschef 

 

 


