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Sammanfattning    

En av anestesisjuksköterskors uppgifter på en operationsavdelning är att ta emot och 

förbereda patienten inför narkos. Anestesisjuksköterskor bör arbeta utefter en 

perioperativ vårdprocess där ett pre- intra- och postoperativt samtal med patienten ingår. 

Den vetenskapliga litteraturen i ämnet förespråkar vikten av kontinuitet i patientmötet 

och den perioperativa vårdprocessen. En välinformerad patient känner sig trygg, vilket 

leder till minskat vårdlidande och snabbare postoperativ återhämtning. Dagens 

verksamhet är dåligt anpassad till att följa den perioperativa process som litteraturen 

beskriver. Syftet med denna studie är därför att beskriva anestesisjuksköterskors 

upplevelse av det preoperativa samtalet. Kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys 

har använts. Nio anestesisjuksköterskor intervjuades med spridning på tre olika sjukhus. 

Resultatet visar att en bra start på det preoperativa samtalet är en central faktor för en 

behaglig sövning. Målet med samtalet är en lugn och trygg patient. Begrepp som tillit, 

förtroende, trygghet, kontinuitet och integritet beskrivs som centrala. Kontinuiteten i 

patientmötet beskrivs som mycket viktig men är bristande då verksamheten är dåligt 

anpassad till att följa den perioperativa vårdprocessen. Forskning i ämnet har inte 

tillämpats i verksamheten trots kunskap om nyttan med ett preoperativt samtal. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Preoperativt samtal, perioperativ vårdprocess, anestesisjuksköterskors 

upplevelse. 
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INLEDNING 

Gemensamt för alla patienter som genomgår operation är rätten till ett preoperativt samtal. 

Anestesisjuksköterskors strävan är att arbeta utefter den perioperativa vårdprocessen, där ett 

pre- intra- och postoperativt samtal ingår. Ett övergripande mål i den perioperativa vården är 

att skydda och bevara patientens värdighet. Det är viktigt att patienten känner sig trygg och 

har förtroende för sin anestesisjuksköterska, vilket bidrar till minskat vårdlidande. Flera 

studier har visat på en rad fördelar med det preoperativa samtalet. Bland annat minskar 

behovet av postoperativ smärtlindring. Anestesisjuksköterskor kan också benämnas vid hon 

alternativt sjuksköterskan i detta arbete. 

 

BAKGRUND 

Anestesiologisk omvårdnad 

Anestesiologisk omvårdnad utgår från den enskilde patientens resurser och behov. Det korta 

mötet innan operation mellan anestesisjuksköterska och patient skall få patienten att känna 

lugn, trygghet och tron om att hon eller han kommer att få en säker och professionell 

anestesiologisk omvårdnad (Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening - [SSF], 2008; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007; Lindwall & von 

Post, 2008). Syftet med vårdhandlingar är att lindra lidande och skapa en känsla av 

välbefinnande (Dahlberg, 2002; Eriksson, 1997; Rudolfsson et al., 2007; Lindwall & von 

Post, 2008). Ett övergripande mål i den perioperativa vården är att skydda och bevara 

patientens värdighet. Att patienten känner sig delaktig är anestesisjuksköterskans ansvar. Det 

är också viktigt att patienten tillåts uttrycka sina behov och önskningar (Rudolfsson et al., 

2007; Lindwall & von Post, 2008). En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård. Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten 

som skall visas omtanke och respekt (Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & SSF, 

2008).  

 

Kompetensbeskrivning 

Sedan 1997 är specialistutbildningen till anestesisjuksköterskor en akademisk utbildning 

(Hovind, 2005, kap. 1). År 2001 blev det en skyddad yrkestitel, ”legitimerad sjuksköterska, 

specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård” (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård, 2008). 

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska tas sjuksköterskans ansvar upp vad 

gäller patientundervisning och patientinformation samt rekommendationer till sjuksköterskor 

avseende yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt Anestesisjuksköterskor 

bär själv ansvaret för hur hon fullgör sina arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2005; 

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, 2008; HSL 1982:763). 

 

Vårdlidande 

Det finns flera former av lidande. Vårdlidande uppstår ur vårdrelationen mellan patient och 

anestesisjuksköterskor som från början är tänkt att främja hälsa och välbefinnande. Oftast är 

vårdlidandet ett onödigt lidande som kan undvikas. Lidandet är individuellt och en subjektiv 

och komplex upplevelse. Många gånger uppstår det omedvetet samt av okunskap eller 

utebliven reflektion över sitt handlande. Vårdlidande kan vara att bli förnekad som en lidande 
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individ. Anestesisjuksköterskors bemötande kan bidra till lidandet genom att inte 

uppmärksamma att patienten lider. Patienten känner sig förolämpad och kränkt genom att inte 

bli sedd eller hörd, upplever maktlöshet och fråntas sin rätt till att medverka i sin egen vård 

utan förståelse för vad som sker. Vårdlidandet kan också beskrivas genom att patienten 

upplever tvång i vårdandet. Genom att sätta rutiner före patienters individuella önskan ökar 

risker för att orsaka ett omedvetet vårdlidande. Att som patient inte få hjälp när den bäst 

behövs kan också vara en form av vårdlidande. Det är mycket viktigt att 

anestesisjuksköterskor är närvarande i patientmötet samt verkligen lyssnar till patientens 

berättelse för att inte orsaka vårdlidande (Dahlberg, 2002; Eriksson, 1994; Eriksson, 1997; 

Rodgers, 1997). 

 

Den perioperativa vårdprocessen 

Den perioperativa vårdprocessen är ett sätt för anestesisjuksköterskor att systematiskt 

beskriva patientens vård i samband med operation. Den perioperativa vården bör organiseras 

så att den ger utrymme för den perioperativa dialogen med patienten där 

anestesisjuksköterskor har ansvaret för kontinuiteten i vården. Perioperativ vård delas in i tre 

vårdnivåer: Den naturliga professionella vården handlar om patientens grundläggande begär 

oberoende graden av hälsa. Grundvård handlar om att skydda kroppens behov och 

specialvård om sviktande kapacitet hos patienten. För att uppnå en helhet i omvårdnaden 

krävs att samtliga vårdnivåer innefattas. Vårdnivåerna kan uppfyllas genom den perioperativa 

dialogen som består av ett pre-, intra- och postoperativt samtal (Lindwall & von Post, 2008).   

Genom den perioperativa dialogen skapas en gemensam värld för patienten och 

anestesisjuksköterskan (Dahlberg, 2002; Eriksson, 1994; Lindwall & von Post, 2008; 

Rudolfsson, Hallberg, Ringberg & von Post, 2003; Rudolfsson et al., 2007). 

 

Preoperativ fas 

Varje patientmöte är unikt och det går inte att följa en viss standard. Anestesisjuksköterskan 

bör närma sig patienten varsamt, ödmjukt och med öppenhet. Det är viktigt att verkligen 

lyssna till patienten och ”höra” det som inte sägs med ord. Den perioperativa dialogen bör ske 

på ett lugnt ställe där integritet kan erbjudas (Dunn, 2006; Lindwall & von Post, 2008). Hur 

mycket tid patienten får i lugn och ro med sjuksköterskan sägs vara avgörande för hur mycket 

förtroende patienten upplever och därmed vågar lämna över sig till anestesisjuksköterskan. 

Patienten ger sin berättelse och sjuksköterskan samlar in och analyserar data som hon behöver 

för de olika vårdhandlingarna. Vidare är det också viktigt med egna observationer, journaltext 

och den kliniska blicken. Den naturliga professionella vården handlar om vad patienten 

behöver oavsett hälsan. Begrepp som att Bry sig om, Ansvara och Tillit ingår här. 

Att bry sig om innebär att ha hjärta för patienten. Det kan visas genom att sjuksköterskor sitter 

ner hos patienten och är närvarande, eller genom att lyssna till patienten, inge mod och 

förhoppningar om att operationen kommer gå bra. Ansvar handlar om att ha känsla av ansvar 

och vara ansvarstagande.  Det kan till exempel yttre sig genom att stå till svars för sina 

vårdhandlingar och uppträdande mot patienten, eller att använda ett för patienten tydligt och 

ärligt språk. Tillit kan visas genom att sjuksköterskan håller sitt löfte till patienten eller att hon 

gör allt i sin makt för att patienten inte ska känna sig utlämnad samt tar patienten ängslan och 

oro på allvar (Lindwall & von Post, 2008). 
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Intraoperativ fas 

Den intraoperativa fasen börjar när patienten tas emot av sin anestesi- eller 

operationssjuksköterska på operationsavdelningen och avslutas när patienten överlämnas på 

den postoperativa avdelningen. Tiden för denna fas varierar mycket och innehåller alltid en 

intraoperativ dialog. Vid akuta ingrepp kan denna fas sammanfalla med den preoperativa 

fasen. Målet i den intraoperativa fasen är att skydda och bevara patientens värdighet, att ansa 

kroppen väl, undvika faror och skydda för skador som kan orsakas från omgivningen. 

Begrepp som Skuld, Mod och Ansa innefattas i denna fas. Den postoperativa fasen är 

avslutningen på den perioperativa processen där patienten överlämnas till postoperativ 

avdelning. Den perioperativa vården avslutas med en postoperativ dialog, vilken kan ske på 

en vårdavdelning eller på den postoperativa avdelningen (Lindwall & von Post, 2008). Den 

postoperativa fasen beskrivs inte närmare i detta arbete. 

 

Det preoperativa samtalet 

Dialog och kommunikation 

Den preoperativa dialogen är ett möte i tillit mellan anestesisjuksköterskan och patient där 

båda bidrar med sig själva. För att det skall kallas en dialog bör sjuksköterskan vara i samma 

ansiktshöjd som patienten. Det preoperativa samtalet skall göras i god tid innan patienten fått 

premedicinering, i syfte att patienten skall kunna tillgodogöra sig informationen på ett korrekt 

sätt. Den preoperativa dialogen bör ske på en lugn och avskild plats, utan störande inslag 

(Lindwall & von Post, 2000; Lindwall & von Post, 2008). Det bästa vore att ge informationen 

innan patienten läggs in på sjukhus för att minska oro. Det är fördelaktigt om patienten kan 

komma i privata kläder och inte hunnit påverkas av sjukhusmiljön eller mediciner (Hughes, 

2002). Flertalet studier visar att det preoperativa samtalet minskar patientens perioperativa 

ångest och oro (Holm & Hanssen, 2000; Hughes, 2002; Lithner & Zilling, 2000; Martin, 

1996; Walker, 2007). Vidare bidrar dialogen till ökat välbefinnande och har positiv effekt på 

återhämtningen postoperativt (Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von Post 2003). 

 

Dialogen bör inbjuda och uppmuntra till att ge patienten möjlighet till beslutsfattande och 

medverka i den egna vården (Walker, 2007). Keulers, Houterman och Spauwen (2008) menar 

att välinformerade patienter intar en mer aktiv roll i medicinska beslut samt är mer nöjda med 

behandlingsalternativen när behandlingsmålen är kända.  Att involvera patienten i vården 

samt ett lugnt bemötande bidrar till en känsla av tillit och trygghet. Löfte om att vara 

närvarande kan vidare stärka känslan av trygghet (Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von 

Post, 2003). 

Många patienter har svårt att förstå den givna informationen då den kan vara komplicerad. 

Behovet är stort av personanpassad information (Lilja, Rydén & Fridlund, 1998; Walker, 

2007). Enligt Keulers med medarbetare (2008) har kvinnor större behov av preoperativ 

information än män. Patienten bör erhålla väl utarbetade skriftliga informationsprogram redan 

då operationen bestäms (Kruzik, 2009). Skriftlig information minskar personalbehov och 

patienten kan själv uppdatera sig vid behov (Walker, 2007). 

 

Faktorer som rädsla, sederande läkemedel, demens, kulturella och rent språkliga problem kan 

försvåra kommunikationen. Risken finns också att sjukvårdspersonalen använder ett språk 

med termer som är rent obegripliga för patienten. Att inte använda sig av en tolk skulle kunna 

tolkas som ett maktutövande från sjukvårdens sida genom att patienten inte får rätt att 

uttrycka sina behov och känslor. Även ett onyanserat språkbruk kan uppfattas som infantilt 

och leda till att patienten inte blir respektfullt bemött (Hanssen, 2007). 
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Ångest och oro 

Walker (2007) definierar ångest som en känsla av diffus oro, fruktan och olycksbådande eller 

en individuell, subjektiv, emotionell reaktion som visar sig då ens hälsa hotas. Många 

patienter upplever att de tappar kontrollen när de kommer till operationsavdelningen, vilket 

kan leda till hög stressnivå. Vetskapen om en operation kan framkalla en känsla av hjälplöshet 

som inskränker på integriteten utanför patientens normala liv. I det preoperativa samtalet kan 

anestesisjuksköterskor hjälpa patienten att upprätthålla en känsla av normalitet och trygghet, 

genom att utifrån patientens behov minska ångest och oro Anestesisjuksköterskor identifierar 

patientens egna resurser för att öka förmågan till upplevelsen av kontroll och trygghet 

(Bergbom, Lindwall & von Post, 2003; Walker, 2007). 

 

Det finns aktiva och passiva copingstrategier. Genom att välja rätt copingstrategi kan 

anestesisjuksköterskor hjälpa patienten att bättre hantera stress (Hovind, 2005, kap. 2).  

Forskning har visat att aktiva copingstrategier i högre utsträckning är förknippade med 

välmående än passiva (Pallant, 2002). Många patienter upplever att de tappar kontrollen och 

inte kan påverka något när de skall opereras vilket kan leda till en hög stressnivå. I situationer 

när patienten upplever att det inte går att förändra något används oftast passiv coping. 

Ingenting säger dock att bara den ena strategin kan användas, utan oftast kombinerar man 

olika copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). Cohen, Fouladi och Katz (2005) kom fram 

till att graden av smärta och konsumtionen av Morfin postoperativt har ett klart samband med 

psykosociala faktorer preoperativt. Förmågan att hantera sina copingstrategier var avgörande 

för resultatet. Annan forskning har även visat att högre kortisolnivåer i kroppen på grund av 

oro och därmed stress, kan bidra till sämre sårläkning och ökad risk för infektioner 

postoperativt. Detta leder till längre vårdtid och därmed ökad risk för VRI (vårdrelaterade 

infektioner) samt komplikationer till följd av immobilisering (Walker, 2007).   

 

PROBLEMFORMULERING  

Den vetenskapliga litteraturen tar upp vinsten med en trygg och välinformerad patient inför 

anestesi och operation. Litteraturen beskriver ofta patientens upplevelse av den givna 

informationen inför operation. Fler studier där anestesisjuksköterskors upplevelse i ämnet 

studeras är önskvärt. Preoperativ information till patienter och anhöriga är en av 

anestesisjuksköterskors viktigaste uppgifter i det dagliga arbetet. Beroende på var i 

vårdkedjan patienten befinner sig genomförs det preoperativa samtalet i varierande 

omfattning och av olika yrkeskategorier. Många patienter är otrygga och känner oro, vilket 

ses som en form av vårdlidande. Anestesisjuksköterskors uppgift är att lindra detta 

vårdlidande, vilket kan göras genom det preoperativa samtalet.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelse av det preoperativa samtalet. 

 

METOD  

Kvalitativ intervjustudie 

Metoden som valts är kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats för att bäst besvara 

studiens syfte då det är anestesisjuksköterskors upplevelse som beskrivs. Utmärkande för en 

induktiv ansats är en förutsättningslös analys av texten som kan vara baserad på människors 
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berättelser om upplevelser. Genom den kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivningar som 

skiljer sig åt synliggöras (Kvale, 1997, kap. 4). 

 

Informanter 

Urvalet består av nio anestesisjuksköterskor med minst sex månaders arbetslivserfarenhet 

inom det område som skulle beskrivas. Tre olika sjukhus i Västra Götaland valdes ut för att få 

en spridning och inte riskera att alla informanter arbetar under samma rutiner. Samtliga 

sjukhus arbetar gentemot en varierad befolkningsstruktur både vad gäller etniskt tillhörighet, 

ålder och kön. Samtliga har verksamhet dygnet runt. Minst två sjuksköterskor från varje 

sjukhus önskades. Blandade erfarenheter, ålder och kön på informanterna eftersträvades. 

Vårdenhetschefen på respektive klinik tillfrågades och godkände skriftligen studiens syfte (se 

bilaga 1). Anestesisjuksköterskorna tillfrågades sedan personligen alternativt av ansvarig 

personal på kliniken.   

 

Datainsamling 

Samtliga intervjuer utom en gjordes under arbetstid. Tidpunkt för intervjuerna bestämdes 

tillsammans med informanterna med hänsyn till verksamheten. Intervjuerna spelades in på 

mp3 alternativt diktafon. Intervjuerna inleddes med en öppen inledningsfråga. Följdfrågor 

ställdes under tidens gång. Minnesanteckningar för uppföljande frågor fördes löpande. 

Författarna genomförde och transkriberade intervjuerna var för sig. Varje intervju tog mellan 

15-25 minuter att genomföra, vilket oftast var den tid informanterna hade till förfogande. 

 

Etiska överväganden 

Allt analysmaterial har avidentifierats och behandlats konfidentiellt i enlighet med 

Helsingfors Deklarationen (2008). Information om studien gavs muntligen och skriftligen 

några dagar före intervjuns genomförande (se bilaga 2). Studien behandlar inga känsliga 

personuppgifter. Endast författarna och handledare har kunnat ta del av materialet. Inga data 

som skulle kunna spåras till en speciell person eller händelse kommer att presenteras i den 

färdiga studien. Samtliga informanter informerades om att de när som helst hade rätt att 

avbryta sin medverkan i studien utan att ange orsak till detta. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys har valts för att bearbeta och analysera data. Syfet är att identifiera 

likheter och skillnader i textinnehållet. Utmärkande för kvalitativ innehållsanalys är 

forskarens tolkning av det dolda intervjuinnehållet. Flera olika tolkningar kan vara möjliga. 

Textmaterialet lästes igenom upprepade gånger och för att uppnå bättre helhetsbild söktes 

skillnader och likheter i texten. Parallellt diskuterades och reflekterades hela tiden 

analysmaterialets innehåll. Därefter lyftes meningsbärande enheter ur texten som består av 

ord, meningar, textstycken som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Vidare 

kondenserades de meningsbärande enheterna men det viktigaste innehållet behölls. I nästa 

steg kategoriserades och kodades intervjuerna (se bilaga 3), som sedan kontrollerades mot 

koderna upprepade gånger under arbetets gång. Koderna delades in i sex underkategorier och 

två huvudkategorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, kap. 10). 
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RESULTAT 

I detta arbete presenteras resultatet i två huvudkategorier med respektive underkategorier. 

 

Tabell 1. Översikt av resultatet 
 

Huvudkategori Underkategori 

 

Förutsättningar för ett lyckat preoperativt 

samtal 

 

 Patienten i centrum 

 Skapa trygghet 

 Kommunikation 

 God miljö 

 

 

Hinder för ett lyckat preoperativt samtal 

 

 

 Organisation 

 Miljö 

 

 

 

Förutsättningar för ett lyckat preoperativt samtal 

Patienten i centrum 

Patientcentrerat tankesätt beskrivs som kärnan för ett lyckat preoperativt samtal. Alla 

patienter har olika behov som behöver tillgodoses. Att utgå från patientens önskan 

återkommer i flertalet beskrivningar. Patienter som blivit sövda tidigare upplevs av 

informanterna ha större behov av att bli delaktiga i vården och kommer ofta med fler 

önskningar. Att som patient bli hörd, att personalen visar hänsyn och respekt för hur patienten 

vill ha det upplevs inge en känsla av tillit och förtroende. Det är viktigt att inte rutinmässigt 

tvinga på patienter information som istället bör anpassas efter individen. Ett sätt att visa 

respekt för patienten är att ge patienten tid för reflektion och därmed utrymme för frågor. 

Vidare beskrivs vikten av att visa hänsyn till patienten så dennes behov kommer i första hand.  

 

”Nä, alltså det är ju som att känna in på vilken nivå patienten, alltså vilken nivå patienten 

ligger på. Det är ju det viktigaste, att man har lite förmåga i alla fall och känna av. Tycker 

jag är jätteviktigt…” 

 

Skapa trygghet 

Det preoperativa samtalet beskrivs som mycket viktigt för att patienten ska känna förtroende 

för vårdpersonalen. En välinformerad patient upplevs lugnare och tryggare av 

anestesisjuksköterskor, vilket beskrivs som en central faktor för en behaglig sövning. De olika 

faktorerna som beskrivs är starkt sammanflätande med varandra och det är helheten i 

patientmötet som avgör om målet uppnås. Starten i det preoperativa samtalet beskrivs som 

den allra viktigaste för att skapa förtroende och en bra patientkontakt.  

 

”Men det är ju starten som är så viktig att man får förtroende, att patienten får ett 

förtroende.” 
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Anestesisjuksköterskors tillgänglighet och närvaro är betydelsefull för att skapa trygghet. Att 

skapa trygghet kan även uppnås genom att stanna upp och bekräfta patienten. 

En annan beskrivning för att inge trygghet hos patienten är igenkännande, att stötta eller bara 

hålla handen samt en god stämning på operationsavdelningen. Ett lugnt, säkert och 

professionellt bemötande upplevs skapa en känsla av trygghet. Patienten befinner sig i en 

främmande miljö och har en känsla av att tappa kontrollen. Att skydda patienten och visa 

respekt kan uppnås genom att visa sin förståelse för patientens utsatta situation. Genom att 

tydligt förklara vad anestesisjuksköterskor gör och vad som händer, kan patienten känna sig 

trygg och blir på så sätt delaktig i vården. Vidare kan det fungera som avledning, vilket 

upplevs kunna inge lugn hos patienten.  

 

Kommunikation 

Att anestesisjuksköterskor använder ett tydligt och lättförståeligt språk upplevs viktigt. 

Medicinska termer kan vara svåra för patienten och leda till missförstånd. Det är viktigt att 

återkoppla den givna informationen. Icke svensktalande patienter bör ha tolk genom hela den 

perioperativa vårdprocessen. Patientkontakten kan ibland upplevas opersonlig när tolk är 

närvarande, då en del av det nyanserade språket faller bort. Kroppsspråket är särskilt viktigt i 

kontakten med icke svensktalande, men även hos äldre som hör dåligt och inte tagit till sig 

informationen till fullo. Viktigt är att sitta avskilt och inte blir störd under samtalet samt att se 

varandra ordentligt. Med en dement patient kanske man inte alls kan kommunicera verbalt. 

Då kan den fysiska kontakten bli mer betydelsefullt, så som att finnas nära och hålla handen. 

Det är inte alltid viktigast att ställa personliga frågor, ibland är det spontana och allmänna 

samtalet tillräckligt för att lugna en orolig patient. Anestesisjuksköterskor måste kunna 

anpassa samtalet till individen. En rak och ärlig kommunikation upplevs vara viktig för 

patienten. 

Flera informanter önskar att det preoperativa samtalet hålls innan patienten blivit påverkad av 

premedicinering. I andra fall kan det vara en fördel att patienten fått premedicinering innan 

samtalet. Det kan dämpa den värsta oron och smärtan, patienten upplevs då bli mer mottaglig 

för information. Det betonas att det inte är längden på samtalet som avgör kvaliteten, utan 

snarare dess innehåll.  

 

”Jag, det kan vara svårt ibland… och det är ju likadant det här om man har möjlighet att ha 

tolk då är det ju extra viktigt tycker jag att om man nu har… det finns möjlighet att man sitter 

avskilt eller liksom man inte blir störd…”  

 

God miljö 

Hur anestesisjuksköterskor upplever det preoperativa samtalet beror delvis på omgivningen 

där stämningen är viktig. En god stämning underlättar för anestesisjuksköterskorna att få med 

patienten i samtalet. Att spela låg musik i bakgrunden på den preoperativa avdelningen är ett 

sätt att bidra till en bättre miljö för patienten. Musiken ses även kunna fungera avledande från 

omgivande samtal och på så sätt bidra till att stärka integriteten. Även stämningen mellan 

personalen beskrivs viktig då anestesisjuksköterskorna upplever att patienterna är mycket 

lyhörda för det som sägs och sker i omgivningen. Ett lugnt och rofyllt arbetssätt på den 

preoperativa avdelningen påverkar hela arbetsmiljön, vilket i sin tur påverkar patienten i rätt 

riktning.  

 

”Dom hör och ser väldigt mycket. Stämningen tycker jag man har upplevt ofta… patienter 

som har kommenterat att om vi är glada med varann då tycker dom att det är tryggt och bra.” 
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Hinder för ett lyckat preoperativt samtal 

Organisation 

Flertalet informanter upplever bristande kontinuitet och saknar att följa sin patient genom hela 

den perioperativa vårdprocessen. Anledningen till detta uppges vara tids- och personalbrist 

samt att verksamheten inte är upplagd att arbeta efter denna modell. Ambitionen är att en och 

samma anestesisjuksköterska möter upp på den preoperativa avdelningen, söver och väcker 

patienten. Detta kan vara svårt att uppfylla vid rastavlösning, utdragen operationstid eller 

plötsliga förändringar i operationsschemat. En informant betonar att det är varje enskild 

anestesisjuksköterskas ansvar att erbjuda patienten kontinuitet oavsett hur verksamheten är 

upplagd. Det finns en önskan om möjligheten till ett uppföljningssamtal, då flera informanter 

upplever att patienterna vill veta hur de mått under operationen. Det är också ett tillfälle att 

följa upp smärtlindringen. Ett avslutande samtal bör erbjudas patienten som ett led i 

kontinuiteten. Detta upplevs extra viktigt då det preoperativa mötet med patienten är mycket 

kort. Närheten till den postoperativa avdelningen underlättar för uppföljning. 

 

”… så är det ju ännu viktigare det lilla mötet man har en helt annan känsla för patienten även 

när den är sövd om du själv varit och gjort ditt preoperativa samtal. Man får inte samma 

känsla om man löser någon… men du har alltid bäst känsla om du gör det själv, det korta 

mötet…” 

 

En informant betonar särskilt att verksamheten inte alltid visar förståelse för att ett samtal 

behöver ta extra tid, eller är särskilt väl anpassat för att tillgodose patientens olika behov. 

Att inte låta sig stressas av verksamhetsorganisatoriska mål upplevs som en utmaning, där 

patientens behov skall tillgodoses först. I en stressad omgivning upplevs patienten kunna bli 

hämmad att ställa frågor, vilket kan leda till en otrygg patient. 

 

”…det är under den här tiden som du skall få patienten att förstå att det är absolut säkert att 

vara där du är…” 

 

Miljö 

Integriteten är en mycket viktig faktor för ett lyckat preoperativt samtal. Miljöns utformning 

som till exempel för tätt placerade sängbritsar, inskränker på integriteten. Ibland får 

anestesisjuksköterskor anpassa sina frågor med hänsyn till omkringliggande patienter. 

Vissa frågor är känsliga och av privat natur. En del samtal genomförs på operationssalen, 

vilket inte är helt optimalt med tanke på pågående förberedelser och närvaro av annan 

vårdpersonal. Ibland kan miljön på den preoperativa avdelningen upplevas kaotisk när flera 

preoperativa samtal pågår samtidigt och flera personalkategorier behöver utrymme. Patienten 

upplevs mer stressad då information strömmar in från många olika personer. 

Anestesisjuksköterskor kan uppleva frustration över att inte få arbeta med patienten ifred, när 

andra kollegor också vill introducera sig och ställa frågor. Det blir då svårt att ge 

sammanhängande information. Bristande dokumentation av anestesiläkaren kan bidra till 

upprepning av information av anestesisjuksköterskor, vilket upplevs kunna påverka patienten 

i negativ riktning. 

 

”Det jag tycker är viktigt är att man kan hålla på integriteten. Det känns väldigt viktigt med 

det preoperativa samtalet. För ibland när man är här ute, det är ju bara en skärm emellan 

bara och det känns som om man ej vill fråga alltför privata frågor eller så.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Då det var upplevelsen av någonting vi ville beskriva var kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats den mest lämpade metoden för studiens syfte. Genom att börja med en öppen 

fråga var vår förhoppning att underlätta för informanterna att prata så fritt som möjligt. 

Mycket av värdefull information skulle kunna gå förlorad om strukturerade frågeformulär 

använts. Den narrativa intervjun möjliggör för informanten att prata fritt om egna erfarenheter 

och upplevelser. Forskaren möjliggörs att aktivt delta i berättelsen och blir delaktig i 

skapandet av de olika delarna av texten. Kvalitativ innehållsanalys är en bra metod som lätt 

kan anpassas efter forskarens erfarenhet och kunskap. Dessa argument gav mer tyngd åt valet 

av studiedesign då båda författarna är ovana intervjuare (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, 

kap. 10). 

 

Vår delaktighet i intervjuerna var av varierande grad beroende på informanten. Vissa hade 

mycket lätt att prata fritt kring ämnet och vi fann ingen anledning att delta lika aktivt, utan 

förhöll oss mer inlyssnande. I några intervjuer var vi mer aktiva med följdfrågor, som till 

exempel ” hur menar du då? ”. I vissa fall inbjöd intervjun till att bli mer lik en diskussion, 

men för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt förhöll vi oss mer passiva. Det kändes 

mycket viktigt att inte påverka dem med våra åsikter eller upplevelser. Vid bearbetning av 

materialet lade vi medvetet arbetet åt sidan någon dag för att kunna se texten med nya ögon. 

Analysen skulle kunnat abstraheras till en högre nivå om mer tid för bearbetning och 

reflektion funnits. Då analysmetoden kräver en kunskap om sammanhang i vilket analysen är 

genomförd, var det fördelaktigt att vi varit ute i kliniska situationer och var bekanta med olika 

rutiner och arbetssätt (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, kap. 10).   

 

Svårigheten var att dela in texten i kategorier och underkategorier. Litteraturen menar att de 

skall vara klart avgränsade och att all data skall kunna placeras i någon kategori, inget får 

utelämnas. Det upplevdes som en utmaning, då syftet var att undersöka just upplevelsen av 

något. Människors upplevelser beror på en rad andra omkringliggande faktorer och dessa går 

oftast in i varandra. Upplevelsen eller texten kan ses i ett sammanhang som kan tolkas på flera 

sätt, samtidigt som den inte får ses som autonom från sitt sammanhang. Upplevelser av att 

jobba med människor är komplexa att beskriva i tydliga distinktioner. Mycket av 

informanternas upplevelser gick in i varandra och viss grad av upprepning var svår att komma 

ifrån. I vissa fall blev det omöjligt att placera data eller en upplevelse i enbart en kategori. Det 

är då tillåtet att placera liknande analysdata i flera kategorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008, kap. 10).  

 

Det slutliga resultatet anses som tillförlitligt. Båda författarna har parallellt och helt 

förutsättningslöst bearbetat samma material, samt i varje steg reflekterat och diskuterat olika 

och möjliga tolkningar av texten. Tillvägagångssättet är noga stegvis redovisat. Då studien 

handlar om anestesisjuksköterskor och det preoperativa samtalet, är resultatet överförbart på 

andra större operationskliniker i Sverige som arbetar under liknande rutiner. Studiens giltighet 

eller sanningshalt anses vara hög. Utfallet kunde kanske ha blivit annorlunda om intervjuerna 

gjorts med informanter som inte var kända för intervjuarna. Risken fanns att informanterna 

sade sådant som de visste var det ”rätta” eller vad vi ville höra och ” lät bra”. Det är inte helt 

säkert att informanterna vågade kritisera eller sticka ut genom att framföra åsikter som skiljer 

sig från övriga kollegor på arbetsplatsen. 
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Istället för att intervjua åtta anestesisjuksköterskor inkluderades nio stycken, vilket bidrog 

med ett större analysunderlag och ökade studiens tillförlitlighet. Intervjutekniken förbättrades 

efter hand vilket förhoppningsvis förbättrade kvaliteten på intervjuerna. En intervju hölls i 

hemmiljö enligt informantens önskan. Det sågs som positivt då informanten inte upplevde den 

stress att finnas tillgänglig på avdelningen som vi ibland kunde uppleva i de övriga 

intervjuerna. Underlaget representeras av anestesisjuksköterskor från tre olika sjukhus istället 

för fyra som planerats från början. Det har med största sannolikhet inte påverkat resultatet i 

annan riktning, då de genomförda intervjuerna ger en samlad och enig upplevelse av det 

preoperativa samtalet. Vi anser att studiens syfte har besvarats. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer tydligt att det preoperativa samtalet upplevs som mycket viktigt för 

anestesisjuksköterskor. Genom sitt samtal försöker hon dels få fram nödvändiga fakta som 

handlar om patientens kliniska status men ännu viktigare verkar det vara att få en lugn och 

trygg patient inför sövning. En lugn start beskrevs som allra viktigast för det fortsatta 

patientmötet. Ett lugnt och rofyllt arbetssätt på den preoperativa avdelningen påverkar hela 

arbetsmiljön, vilket i sin tur påverkar patienten. Ur resultatet framträder en komplex situation 

där många yrkeskategorier och en stundtals stressad arbetsmiljö påverkar hur ett preoperativt 

samtal kan genomföras. 

 

Patientcentrerad omvårdnad beskrivs i resultatet som kärnan för ett lyckat preoperativt samtal, 

vilket får stöd i den vetenskapliga litteraturen (Fitzpatrick & Hyde, 2005). Det finns en allmän 

uppfattning om att anestesisjuksköterskors uppgift ofta består i att ”bara” söva. Resultatet 

visar dock tydligt på att även de preoperativa omvårdnadsåtgärderna innan sövningen är 

mycket betydelsefulla. Litteraturen pekar tydligt på sambandet mellan patientcentrerad 

omvårdnad och minskat vårdlidande (Dahlberg, 2002; Eriksson, 1994; Eriksson, 1997; 

Rodgers, 1997). Det framgår också att rutinerna inte bör styra omvårdnaden. En 

operationsavdelning är dock ofta väldigt styrd av rutiner och planerade operationsprogram.  

 

Ett lyckat preoperativt samtal är förutsättningen för en trygg patient som i sin tur bidrar till en 

mer följsam sövning. För att kunna genomföra ett bra preoperativt samtal krävs god miljö. 

Samtidigt ger inte verksamheten utrymme för att kunna genomföra ett preoperativt samtal så 

som anestesisjuksköterskor önskar. En välinformerad patient känner sig tryggare, vilket kan 

minska behovet av postoperativ smärtlindring samt bidra till snabbare postoperativ 

återhämtning (Cohen et al., 2005; Niemi-Murola, Pöyhiä, Onkinen, Rhen, Mäkelä & Niemi 

2007; Walker, 2007). Informanterna uppgav dock att de inte alltid kunde prioritera samtalet 

på grund av tidspress. Samtidigt är det varje anestesisjuksköterskas ansvar att tillgodose 

patientens behov (Socialstyrelsen, 2005; Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, 2008). 

 

Många informanter uppgav något av en önskebild av hur ett optimalt samtal skulle vara. Det 

ideala samtalet beskrevs vara att få träffa sina patienter i god tid innan själva operationen. 

Samtidigt tillåter inte verksamheten det då mycket handlar om linjeproduktion. De flesta 

informanterna tog sig ändå tiden för patientens skull när det verkligen behövdes men kände 

sig samtidigt jagade av operationsschemat. Kontinuiteten i den perioperativa vårdprocessen 

beskrivs som en självklarhet (Rudolfsson et al., 2007). Resultatet visar dock på att 

anestesisjuksköterskorna inte helt får utrymme att arbeta enligt den perioperativa 

vårdprocessen. Där är vårt resultat motsägelsefullt jämfört med vad den vetenskapliga 

litteraturen förespråkar. Det förefaller vanligt att verksamhetsledningen skyller på för höga 

arbetskostnader om sådan kontinuitet i vården skulle erbjudas patienten. Det skulle i 
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förlängningen eventuellt kunna innebära färre komplikationer, kortare vårdtid och därmed 

också lägre kostnader. Att skylla på för höga kostnader känns därför inte som någon giltig 

förklaring. En produktionsbaserad vård utövas på många operationsenheter. Är det traditioner 

som styr mycket av arbetssättet inom anestesisjukvård? En förklaring skulle kunna vara att ett 

starkt grupptryck och behov av att smälta in och att följa invanda arbetsrutiner, skulle styra en 

arbetsplats. Vems ansvar det är att bryta detta mönster är inte helt givet. Varje 

anestesisjuksköterska har eget ansvar att tillgodose patientens behov och det är ju varje 

enskild anestesisjuksköterska som i mötet med patienten kan avgöra vad som är bäst för 

patienten. Rudolfsson et al. (2007) påpekar vikten av att det är sjuksköterskan som skapar 

kontinuiteten i vården genom att hon själv är kontinuiteten.  

 

Uppföljning i nära anslutning till operation är betydelsefull för patienten (Bäcktröm, Wynn & 

Sørlie, 2006). Många informanter saknade uppföljning för att utvärdera den postoperativa 

smärtlindringen samt hur patienterna upplevde besöket på operationsavdelningen men gavs 

inte den möjligheten. Det skulle kunna bidra till fördjupad kunskap och förståelse för 

patientens situation, vilket i sin tur skulle bidra till att anestesisjuksköterskor bygger på sin 

kunskap och erfarenhet som hon sedan kan ta med sig i nästa patientmöte. Att ständigt 

utvecklas som anestesisjuksköterska bör vara ett arbetssätt att eftersträva. Det postoperativa 

samtal som förespråkas i bakgrunden i detta arbete förekommer inte alls ute i verksamheten.  

 

Lindwall & von Post (2008) beskriver tydligt att den perioperativa dialogen bör ske på ett 

lugnt ställe där integritet kan erbjudas, vilket bekräftas av informanterna. Resultatet tyder på 

att värna om integritet har varit ett problem i det preoperativa samtalet. Skälen beskrivs vara 

dåligt anpassade lokaler och att anestesisjuksköterskor ofta fick improvisera i de situationer 

där integritet inte kunde optimeras. Det är ett exempel på att verksamheten inte är anpassad 

till de forskningsresultat som finns i ämnet. Produktionstänkande bör överhuvudtaget inte 

förekomma inom vården då man arbetar med människor i en mycket trängd och utsatt 

situation. Det beskrivs i resultatet som en jätteutmaning att på den korta tid som ges och ofta 

under stress skapa en bra vårdrelation. Vårdrelationen i syfte att lindra vårdlidande är en 

mycket central faktor för patientens välbefinnande (Dahlberg, 2002). Inom området operation 

och anestesi bör patientens behov alltid komma i första hand och aldrig ställas i relation till en 

hög produktion. Individuellt anpassat bemötande bör främjas även på en operationsavdelning. 

Återkommande patienter bör kunna erbjudas samma anestesisjuksköterska om en sådan 

önskan finns. Det i syfte att lindra vårdlidandet genom patientens igenkännande av 

anestesisjuksköterskan. 

 

Resultaten inbjuder vidare till reflektion över hur samarbetet mellan personalkategorierna 

fungerar. Det framgick som oklart om till exempel sjuksköterskan på avdelningarna hade 

informerat eller ens kunde informera patienterna om vad som kommer att ske på 

operationsavdelningen. Samarbetet mellan personalkategorier på operationsavdelningen 

kunde stundtals upplevas som ett störande inslag i det preoperativa samtalet med patienten. 

Många informanter upplevde att man inte alltid respekterade varandra. Vidare upplevdes att 

mycket av den givna informationen var upprepning, vilket kunde få motsatt effekt på 

patienten. Samtidigt är det viktigt att själv vara trygg och säker på den information om 

patienten som står i journalen då man som anestesisjuksköterska har eget ansvar för patienten. 

Här kan det vara motsägelsefullt att säga att informationen upprepas, då risken för fel finns 

om anestesisjuksköterskan inte försäkrar sig om att de dokumenterade uppgifterna är korrekta. 

Gränsen mellan att vara noggrann och ren upprepning utan egentligt syfte kan ibland vara 

svår att dra. Vidare skulle man kunna tänka sig att spara tid genom att ha bättre struktur och 

samarbete mellan personalkategorierna genom att slippa upprepningar i onödan. 



16 

 

 

Det var även svårt att hitta forskning på området där variationer förekom. De flesta artiklar i 

ämnet visade på liknande resultat och upplevdes egentligen som en upprepning. Varför 

fortsätter man forska på ett område när samma resultat visar sig gång på gång och där 

verkligheten ute i verksamheten ändå inte tar till sig denna forskning? 

 

Den perioperativa vårdprocessen enligt Lindwall & von Post (2008) är dåligt anpassad till 

dagens utveckling där många av patienterna kommer till operationsavdelningen på morgonen 

och åker hem redan på eftermiddagen.  

 

Lindwall & von Post (2008) beskriver den intraoperativa fasen och att denna ibland 

sammanfaller med den preoperativa fasen. Samtliga informanter beskriver att det preoperativa 

samtalet alltid sammanfaller med den intraoperativa fasen.  

 

Det preoperativa samtalet skall göras i god tid innan patienten fått premedicinering för att till 

fullo ta till sig information. Detta är också en aspekt som inte helt följs ute i verksamheten. 

Vidare beskrivs det att för att en dialog skall kunna kallas för just dialog är förutsättningen att 

sjuksköterskan sitter i samma höjd som patienten och att de båda ser varandras ansikten 

(Lindwall & von Post, 2000). Resultatet tyder dock på att detta inte alltid kunnat uppfyllas. 

Här gavs återigen förklaringen att anestesisjuksköterskor kände sig stressade och gjorde flera 

saker samtidigt. Samtidigt uppgav informanterna att det inte är tiden för hur länge ett samtal 

varar, utan att det gäller att skapa en bra start på patientmötet och på den korta tid som ges 

inge trygghet i patienten. Kvaliteten på samtalet är viktigare än längden på det. 

 

Trenden inom operationsverksamheten har allt mer kommit att likna ett ”löpande band 

system”. Både patient och personal ges väldigt liten tid för reflektion och eftertanke. Under 

sådana arbetsrutiner är upplevelsen att tiden inte räcker till för att få en patient med större 

behov att känna sig trygg inför anestesi. Det är möjligt att mindre sjukhus med mer elektiva 

ingrepp alternativt en mindre befolkningsstruktur har en annan arbetsmodell och mera tid att 

genomföra ett bra preoperativt samtal. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det preoperativa samtalet upplevs som mycket 

viktigt för att patienten skall känna sig lugn och trygg, vilket i sin tur skulle bidra till ett 

lugnare och okomplicerat anestesiförlopp samt minska vårdlidandet. En bra och lugn start på 

patientmötet är allra viktigast och avgörande för fortsättningen. Begrepp som tillit, förtroende, 

integritet, kontinuitet och trygghet är centrala i patientmötet under det preoperativa samtalet. 

Lugn och trygghet upplevs kunna inges genom att anestesisjuksköterskor förklarar vad som 

händer runt patienten samt genom ett patientcentrerat förhållningssätt. Att visa sig tillgänglig 

och finnas där för patienten är av stor vikt. Ett lugnt arbetssätt trots stressad arbetssituation 

spelar också stor roll för patientens välmående. Det är en utmaning att på kort tid skapa en bra 

kontakt och inge patienten trygghet inför en operation. Ett lugnt och rofyllt arbetssätt på den 

preoperativa avdelningen påverkar hela arbetsmiljön och smittar av sig på patienten. Bättre 

kontinuitet efterfrågas och tros vara av stor vikt för patientens välbefinnande men är 

svåruppnåelig på grund av verksamhetsorganisatoriska skäl. Forskningsresultat i ämnet har 

inte tagits i bruk av verksamheten och det bör väckas diskussioner om hur man kliniskt bör 

tillämpa dessa, då det klart och tydligt skulle gynna patientens välbefinnande och minska 

vårdlidandet. 
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Kliniska implikationer 

 Stressa inte. Individualisera patientmötet och låt det ta den tid som behövs då det lönar 

sig i längden. 

 Starten är viktigast för att patienten skall känna sig lugn och trygg inför den fortsatta 

anestesin. Se över rutiner på den preoperativa avdelningen. 

 Se över rutiner och samarbete mellan olika yrkeskategorier så att det preoperativa 

samtalet kan hållas i lugn och ro.  

 Kontinuitet främjar vårdprocessen och lönar sig i längden. Det krävs förändring av 

arbetsrutiner och en ökad personaltäthet med stöd hos verksamhetsledningen. 

 Tryggare patient innebär minskat vårdlidande. 

 

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka varför anestesisjuksköterskor så snabbt faller in i och 

följer rådande arbetstraditioner på arbetsplatsen, trots att kunskapen om ett annat arbetssätt 

vore bättre för patienten. Det hade också varit intressant med en studie där ett och samma 

patientmöte studeras, men från både patientens och anestesisjuksköterskans sida. Mer 

forskning saknas om hur organisation och ledning ser på nuvarande och faktiska arbetsrutiner, 

kontra det faktiska arbetssätt som anestesipersonal arbetar efter idag. Har ledningen fått 

tunnelseende och bara låter ekonomin styra där det glömts bort att mänskligt lidande också 

har ett pris? Slutligen behövs mer forskning som kritiskt granskar den perioperativa 

vårdprocessen som den fungerar i verksamheterna idag. Är det korrekt att säga att 

anestesipersonal arbetar utefter denna process, eller behövs kanske anpassning till dagens 

kliniska situation? 
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BILAGOR      

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling         Bilaga 1 
 

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 beskriva anestesisjuksköterskans 

upplevelse av det preoperativa samtalet i anslutning till anestesi.  

 

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 på fyra 

olika sjukhus i Västra Götaland. Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt om 

examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. 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  

Adjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: anders.jonsson@hb.se 

Tfn: XXXXXX 
 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

__________________________ __________________________ 

Emilia Rejmann   Pernilla Rydberg 

E-post: XXXXXX  E-post: XXXXXX 

Tfn: XXXXXX  Tfn: XXXXXX 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att och Emila Rejmann och Pernilla 

Rydberg genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

Datum:  Ort: 

 

 

_______________________________ 

Namnteckning: 
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Till dig som är anestesisjuksköterska        Göteborg 2010-03-20       Bilaga 2 

 

Information gällande deltagande i en intervjustudie 

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 beskriva anestesisjuksköterskans 

upplevelse av det preoperativa samtalet i anslutning till anestesi.   

Det preoperativa samtalet med patienten blir många gånger väldigt kort, så vi vill också ta 

reda på hur det eventuellt påverkar patienten i den fortsatta vården.  

 

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 med 

sjuksköterskor som arbetar på fyra olika sjukhus i Västra Götaland.  

Vår förhoppning är att du kan medverka i en intervju som fokuserar på dina egna upplevelser 

av preoperativ information given i anslutning till anestesi. Intervjun beräknas ta 15-20 minuter 

och spelas in på band. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

avidentifieras så ingen enskild person kommer att kunna identifieras. Ingen obehörig kommer 

att ha tillgång till inspelat material eller utskrifter.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt medverkande 

utan att motivera varför. 

 

Inom de närmaste dagarna kommer vi att ta kontakt med dig för att kunna avtala om en tid 

och plats för intervjun. Det skulle vara värdefullt om du har möjlighet att medverka. 

 

Vi handleds i arbetet av: 

Anders Jonsson, adjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan Borås 

E-post: anders.jonsson@hb.se 

Tfn: XXXXXX 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

---------------------------------------- ---------------------------------------  

Emilia Rejmann  Pernilla Rydberg 

E-post: XXXXXX  E-post: XXXXXX 

Tfn: XXXXXX  Tfn: XXXXXX 

 

Undertecknad har tagit del av informationen gällande studien med syftet att beskriva 

anestesisjuksköterskans upplevelse av given preoperativ information. Jag ger härmed mitt 

godkännande till att delta i studien. 

 

 

Datum:  Ort: 

 

Namnteckning:  

 

mailto:anders.jonsson@hb.se
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      Bilaga 3 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 

 
  

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 

Och, eller att man 

pratar med dom och 

talar om vad som ska 

ske, det är ju väldigt 

viktigt. 

 

 

Att prata med patienten 

och tala om vad som 

sker 

 

Förtroende, 

trygghet, 

 

 

 

 

Skapa trygghet 

 

 

 

 

Förutsättningar 

för ett lyckat 

preoperativt 

samtal 

 

Det jag tycker är viktigt 

är att man kan hålla på 

integriteten. Det känns 

väldigt viktig med det 

preoperativa samtalet. 

För ibland när man är 

här ute, det är ju bara 

en skärm emellan… 

 

 

 

Det är viktigt att hålla 

på integriteten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integritet, miljö, 

omgivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinder för ett 

lyckat 

preoperativt 

samtal 


