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Sammanfattning    

 
Anestesisjuksköterskans arbetsområden förutsätter kunskaper i både det 

omvårdnadsvetenskapliga och det medicinska området. En operation innebär att patienten 

”lägger sitt liv” i någon annans händer och ger sitt förtroende till sjukvårdspersonalen 

och deras yrkeskunskaper.  Sömn är ett normalt tillstånd då en organism en kortare tid 

är synbart medvetslös och oresponsiv för stimuli. Vad finns det för hjälpmedel för att 

kunna ge en god sömn? Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors 

upplevelser av att ge god sömn till patienter. För att ta reda på anestesisjuksköterskans 

upplevelser gjordes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. En öppen fråga 

ställdes och anestesisjuksköterskan fick berätta om den goda sömnen. I resultatet 

framkommer det att välbefinnandet är en stor del, likväl som den tysta och kliniska 

omvårdanden samt att övervakning bidrar till en god sömn. Ingen nämner BIS som ett 

alternativ till att övervaka patientens sömn då det är en bra mätmetod för att undvika 

awareness. Det är viktigt att anestesisjuksköterskor uppdaterar sig i forskningen kring 

sin specialitet, för att få en ökad förståelse om vad den goda sömnen innebär samt hur 

man på bästa sätt kan lindra och öka välbefinnande för den patient som ska sövas. Den 

goda sömnen är inte bara själva sövningsögonblicket utan allt från det att 

anestesisjuksköterskan hämtar sin patient och tills det att patienten lämnas över för 

eftervård. 

 

Nyckelord: generell anestesi, perioperativ omvårdnad, sömn, Bispektral Index, 

awareness, monitorering.   
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INLEDNING 

Vid några tillfällen i livet kan människan behöva hjälp och blir beroende av andra. 
Under livets gång kan människan drabbas av sjukdom eller ohälsa av något slag. Det kan 

innebära att hon eller han behöver hjälp från sjukvården. Det kan resultera i en operation 

eller annat vårdbehov. Då är det av stor vikt att patienten upplever trygghet och tillit 

(Arlebrink, 1996). Inom sjukvården och då speciellt den anestesiologiska vården 

innebär det att patienten ”lägger sitt liv” i någons annans händer. 
Anestesisjuksköterskans profession förutsätter kunskaper i både det 

omvårdnadsvetenskapliga och det medicinska området men huvuddelen är anestesiologisk 

omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). Skicklighet i medicinsktekniska 

kunskaper är inte tillräckligt utan även sjuksköterskans syn på människan. Målet med 

vården och behandlingen är att patienten ska tillfriskna, förbättras och förändras eller att 

upplevelsen av välbefinnande uppnås. Denna studie fokuserar på god sömn. 

 

BAKGRUND 

Anestesiologins historia 

Människan har i alla tider försökt bekämpa smärta vilket gör anestesiologins historia 

lika långt som mänskligheten. Redan 2250 f. kr. användes växtsafter eller alkoholhaltiga 

drycker mot smärta. Under 1700-talet gjorde kemin entré som vetenskap och upptäckten 

av lustgas resulterade i en ny form av smärtlindring. Dagens moderna anestesiologi 

föddes på 1800-talet och läkemedel som Morfin® och Eter® introducerades. Det skulle 

dröja fram till mitten av 1900-talet innan den långsamma och explosiva etern ersattes av 

Halotan®. Den andra generationens narkosgaser växte fram ur forskningen kring 

effektivt flygbränsle under andra världskriget. Dagens anestesigaser är den tredje 

generationens gaser och de inkluderar Desflurane® och Sevoflurane® som idag 

används som rutin på sjukhusen runt om i landet (Jonsson, 1995). Först år 1933 gavs 

den första intravenösa narkosen i Sverige på Varbergs lasarett och den första 

svensktillverkade narkosapparaten gjordes av AGA, medicinsktekniskt företag, i mitten 

av 1930-talet. Den tekniska utvecklingen av övervakningsutrustning grundlades under 

andra världskriget och sedan har utvecklingen gått snabbt. År 1954 på Sahlgrenska 

sjukhuset i Göteborg startade den första utbildningen till anestesisjuksköterska (Halldin 

& Lindahl, 2005; Eklund, 2006). 

 

Generell anestesi  

Namnet anestesi kommer från grekiskans anesthesia, an betyder o- eller icke och 

aisthesis betyder känsel. Generell anestesi innebär att patienten med hjälp av läkemedel 

försätts i ett reversibelt medvetslöst tillstånd. Det kan ske med hjälp av inhalation av 

anestesigaser eller genom att administrera intravenösa läkemedel till patienten (Halldin 

& Lindahl, 2005). Generell anestesi påverkar centrala nervsystemet genom att ge 

medvetslöshet och smärtfrihet samt genom att hämma autonoma reflexer. Generell 

anestesi innebär också att oönskade somatiska reaktioner som muskelförsvar och 

avvärjningsrörelse förhindras. En del situationer krävs muskelavslappning som vid 

intubation (Hovind, 2006). För att uppnå generell anestesi behövs en viss koncentration 

och effekt av de läkemedel som ges. 
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Läkemedlen ger sedering i olika grader - anxiolys
1
, antikonvulsion

2
, amnesi

3
, sedation

4
, 

och till sist hypnos
5
. Det svåraste tillståndet att uppnå är hypnos som innebär sömn för 

tillräcklig medvetslöshet.  Hypnos är inget statiskt tillstånd utan en variabel som 

förändras under hela anestesin och det är en balansering mellan sedering och 

stimulering (Ouellette & Simpson, 1998). Anestesin kan delas in i olika stadier och 

varje stadium har sitt kännetecken. Schemat som har tillämpats sedan år 1920 har sin 

utgångspunkt från eternarkosen.  

 

Anestesistadier 

En narkos delas in i olika stadier som beskriver och visar hur djup sömnen är (se bild 1). 

Varje stadium har sina kännetecken. Schemat nedan beskriver de olika anestesistadierna 

med utgångspunkt från förändringar i andning, muskeltonus, pupillstorlek och 

ögonrörelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bild 1. Illustrerar de olika sömnstadierna under narkos enligt Guedels 

anestesischema (Sunde, 2003, s 44).

                                                 
 
1
 Anxiolys = ångestdämpande 

2
 Antikonvulsion = kramphävande 

3
 Amnesi = minnesförlust 

4
 Sedation = trött/sömning 

5
 Hypnos = medvetslöshet 



 3 

Stadium I: omfattar tiden från anestesistart till dess att patienten förlorar medvetandet. 

Andningen har ingen särskild karaktär. Alla reflexer är intakta och något förstärkta. 

 

Stadium II: Beskrivs som excitationsstadiet. Övergången till detta stadium 

kännetecknas av att patienten blir medvetslös. Andningen blir oregelbunden och det kan 

förekomma apnéperioder. Hostreflexen och kräkreflexen är förstärkta med risk för 

laryngospasm. Alla ljud uppfattas som förstärkta och patienten är generellt mycket 

känslig för stimuli. Livliga ögonrörelser, stora pupiller och ökad muskeltonus. 

 

Stadium III: Här sker en gradvis dämpning av reflexerna. Detta stadium delas i fyra 

plan där ögonrörelse, pupillernas storlek och andningsmönster i huvudsak avgör i vilket 

plan patienten befinner sig. 

 

Stadium IV: Är en absolut överdosering där livsfara föreligger (Hovind, 2006; Oulette, 

1998). 

 

Patientperspektivet 

Människan har olika roller i livet och för de flesta innebär det att ha kontroll över vad 

som sker. Rollen som operationspatient är främmande för många. Den präglas av 

beroende, passivitet, liten kontroll, utrymmet att få uttrycka sin personlighet är 

begränsad och upplevelsen av att inte vara delaktig i vården ökar. Patientens medverkan 

i sin behandling samt information om sjukdomen och behandlingen leder till bättre 

samspel mellan patienten och anestesisjuksköterskan (Kiessling & Kjellgren. 2004). De 

patienter vars självkontroll minskar utsätts för varierande grader av stressreaktioner som 

kan yttra sig på olika sätt: tillbakadragenhet, frustration, ilska, aggression, fruktan, 

ångest, depression eller sorgsenhet. Människan reagerar på alla förändringar som kräver 

en omställning kring deras livsvärld (Hovind, 2006).  

 

Livsvärld 

Livsvärld är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt och omedvetet tar för 

given. Den är summan av våra erfarenheter och handlingar och en värld som vi delar 

med andra. Livsvärlden ger innehåll och mening och så länge vi lever kan vi aldrig 

komma ur eller ifrån den. Det är i denna världen vi tänker, tycker, älskar och hatar, med 

andra ord som vi dagligen lever i (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Livsvärldsperspektivet inom anestesisjukvård innebär att patientens vardag har 

förändrats på grund av ett planerat ingrepp eller en akut händelse. En operationsmiljö är 

för patienten en ny livsvärld och det kräver vårdpersonalens eftertanke.  

Operationsavdelningen är en annorlunda miljö att vistas i, det kan ses både som ett hot 

och en otrygghet för patienten. Ingenting kommer att bli som förut och dessutom 

upplever patienten att den subjektiva kroppen sviker (Halldin & Lindahl, 2005). 



 4 

Subjektiv kropp 

Subjektiv kropp – levd kropp. Så länge vi lever gör vi det genom våra kroppar. Genom 

kroppen har vi tillgång till människor i vår omgivning och varje förändring i kroppen 

medför en förändring av tillgången till världen och till livet. I samband med anestesi och 

operation blir patienten medveten om sin kropp. De föds tankar om livet, vad som ska 

hända under operationen, då de själva inte kan kontrollera det som sker eftersom de 

överlämnar sig i vårdpersonalens händer. Att tappa kontrollen och hamna i underläge 

som patient kan skapa ett vårdlidande (Dahlberg, et al. 2003). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande är att bli förnekad som en lidande människa. Vårdlidande är det lidande 

som patienten får på grund av vårdande eller brist på vårdande, vad och hur vi än gör så 

kommer vi att orsaka patienten ett vårdlidande genom våra handlingar. Inriktning på 

högteknologi gör att människan bakom glöms bort. Verklighetsbilden i vården kan 

ibland präglas av ett sjukdomscentrerat synsätt, avsaknad av reflektion och bristande 

kunskap om mänskligt lidande (Eriksson, 1994). Genom att möta patienten som en unik 

individ kan det skapas en vårdrelation där vårdpersonalen blir inbjuden att dela 

patientens värld. Ansvaret för vården kommer därför alltid att vara hos vårdaren och 

vårdaren bär också ett större ansvar för relationen (Dahlberg, 2002; Kasén, 2002). 

Genom att närma oss patienten varsamt, ödmjukt och med öppenhet kan vi hjälpa 

patienten att bemöta dennes lidande som smärta, ångest, otrygghet, ensamhet, osäkerhet, 

rädsla, väntan och att inte bli lyssnad till (Arlebrink, 1996). I en vårdande relation blir 

vårdaren delaktig i lidandet vilket innebär ett mod att stanna kvar hos den lidande 

patienten. Möjligheten för att patientens värdighet liksom välbefinnande ökar. För att 

uppleva ett välbefinnande måste människan erkänna att lidandet finns (Dahlberg, et al. 

2003). 

 

Välbefinnande 

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

henne och kan förklaras som en subjektiv upplevelse, som omgivningen har svårigheter att 

sätta upp objektiva kriterier för (Wiklund, 2003). Välbefinnandet måste sättas i ett 

sjukdomsperspektiv samt i relation till vårdandet. Lidandet är relaterat till ingreppet och 

patienten vet att operationen kommer att medföra en ökad livskvalitet. Välbefinnande 

för patienten kan vara att äntligen genomgå en planerad operation, att bli välinformerad 

och omhändertagen genom hela vårdprocessen. Den högteknologiska vårdmiljön på en 

operationsavdelning kan te sig skrämmande och opersonlig. Tillit, att bli 

omhändertagen, lugn och ro, inte bli lämnad ensam, hålla handen och att ge en god 

sömn främjar patientens välbefinnande och minskar vårdlidandet (Dahlberg, et al. 

2003). I riktlinjer för perioperativt anestesiarbete (SFAI 2005) står det att 

anestesisjuksköterskan ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet och har en plikt att uppfylla de krav på övervakning och 

monitorering som krävs för att trygga patientens säkerhet och välbefinnande genom hela 

anestesiförloppet. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. 
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Sjuksköterskeperspektivet 

Anestesisjuksköterskans ansvar är unikt i Sverige och Norden. Lindwall och von Post 

(2008) beskriver att specialistutbildningen inom anestesi ger behörighet att arbeta 

självständigt och under eget yrkesansvar. Ju mer avancerad teknik desto mer omfattande 

krav ställs på säkerhet och välutbildad personal (Halldin & Lindahl, 2005). Benner, 

1993; Benner, Tanner & Chesla 1999 beskriver de olika stadierna som 

anestesisjuksköterskan går igenom under sina verksamma år. 

Första stadiet – Novis nybörjare: saknar erfarenhet av de situationer i vilka de förväntas 

prestera. För att ge dem möjlighet att fullgöra sina uppgifter för utveckling av 

färdigheter undervisas de om situationer. Svårigheten ligger i det faktum att noviserna 

saknar erfarenhet av de situationer de möter, därför är de nödvändigt med regler som 

vägleder deras handlande. 

Andra stadiet – Avancerad nybörjare: är de som kan uppvisa att de har klarat av ett 

tillräckligt antal verkliga situationer för att antingen själva eller, efter att ha 

uppmärksammats på dem av en mentor, urskilja de återkommande, betydelsefulla 

beståndsdelar som i ”aspekter på en situation”. För att kunna identifieras kräver 

aspekter
6
 tidigare erfarenheter av verkliga situationer.  

Tredje stadiet – Den kompetenta: Den kompetenta sjuksköterskan utvecklas när hon 

eller han börjar se sina egna handlingar i ljuset av långsiktliga mål eller planer som hon 

eller han är aktivt medveten om. De känner att de behärskar situationen och klarar av 

oförutsedda händelser i den kliniska omvårdnaden. 

Fjärde stadiet – Den skicklige: Den skickliga anestesisjuksköterskan uppfattar 

situationer som helheter och grundas på erfarenhet och nyss upplevda händelser. Den 

skickliga sjuksköterskan uppfattar situationens betydelse till långsiktliga mål ”det 

kommer av sig själv”. 

Femte stadiet – Expert: Experten förlitar sig på sin erfarenhetsbakgrund och är mer 

lyhörd och nyanserad i sitt utövande. De ser inte bara vad som behöver göras utan hur 

det ska utföras. Experten behöver inte lösa problem eller fatta beslut. De gör helt enkelt 

det som brukar fungera och normalt fungerar det också. Dessa fem kompetensområden 

är bara en början. Det krävs komplettering av kunskap som förvärvas genom erfarenhet, 

genom att se förändringar och öka precisionen inom området (Benner, 1993; Benner, 

Tanner & Chesla 1999). I SOSFS (1995:5) står det beskrivet att en sjuksköterska med 

specialisering i anestesisjukvård måste kunna ansvara för övervakning med hjälp av den 

medicintekniska apparaturen, identifiera och bedöma och upprätthålla patientens vitala 

funktioner i samband med operation och att med sin kliniska blick kunna se och bedöma 

patientens vitalparametrar som förändras då patienten inte har tillräckligt djup anestesi. 

                                                 
6
 Aspekter innefattar generella, övergripande särdrag som endast kan identifieras genom tidigare 

erfarenhet. 



 6 

Övervakning under anestesi  

Övervakning av anestesi visar hur djupt medvetslös patienten är eller hur gott patienten 

sover. Enligt Burhe och Rossiant (2003) har bedömning av komplikationer främjat 

införandet av grundläggande fysiologisk övervakning i klinisk praxis. För 

anestesisjuksköterskan innebär det att ha goda kunskaper i anestesiologi, fysiologi, 

farmakologi, medicinskteknisk utrustning och omvårdnad (SOSFS 1995:5). 

Övervakningen bygger på kliniska tecken, bedömningar samt teknisk utrustning för 

monitorering av anestesidjup. Grundläggande hjärtövervakning minskar incidensen av 

allvarliga olyckor. Kliniska observationer omfattar autonoma reflexer dvs. blodtryck, 

hjärtfrekvens, pupilldilatation, hudens färg utseende och temperatur, tårflöde, 

andningsrörelse samt somatiska reflexer som muskelrörelser. För att ytterligare öka 

säkerheten för patienten används enligt Buhre och Rossaint (2003) medicinteknisk 

utrustning som registrerar vitalparametrar: EKG, puls, blodtryck, MAP
7
, 

andningsfrekvens, saturation spO2, gasmonitorering av MAC-värde
8
som bör vara mer 

än 1.0. Värdet 1.0 innebär att 50 procent av patienter inte rör sig vid hudincision, 

ETCO2
9
, FiO2

10
. Ventilationen övervakas med kontroll av luftvägstryck samt minut- 

och tidalvolym. Vid ingrepp som kräver muskelrelaxantia övervakas patienten med 

TOF
11

 mätning. Större och längre ingrepp samt riskpatienter övervakas med arteriell 

blodtrycksmätning, EKG med ST-analys och CVP
12

 mätning. För att kunna ge 

individanpassad övervakning jämförs de kliniska observationerna med värden från 

monitorerna (Hovid, 2006). Senare år har ny teknik utvecklats för att göra det möjligt 

att få indikation på sömndjupet under anestesin. En av de nya metoderna som kan visa 

hur gott patienten sover är BIS. 

                                                 
7
 MAP = medelartärtrycket 

8
 MAC = minimal alveolär koncentration vid gasanestesi visar sömndjup 

9
 ETC02 = mätning av endtidal koldioxid, innebär att man mäter innehåller av C02 i utandningsluften i 

slutet av expirationen 

 
10

 Fi02 = fraktionen av oxygen i inspirationsluften 
11

 TOF = perifer nervstimulator där man mäter den neuromuskulära blockaden 
12

 CVP = centralt ventryck 
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BIS - Bispektralindex  

Den nya tekniken gör det möjligt att med hjälp av elektroder som sätts ihop till en enhet 

mäta EEG aktivitet och därefter beräkna ett index med siffervärden mellan 0-100 där 

100 motsvarar helt vaken och värden under 60 indikerar adekvat sömn (Hovind, 2006).  

Hjärnan alstrar rytmiska signaler från den enskilda nervcellen som kan avledas av 

elektroder på skalpen. Aktiviteten i nervcellerna slås ihop till en synkroniserad aktivitet 

som ett EEG (Khosrowpanah, Liljebäck, Pajunen & Wedholm, 2004; Lindholm, 2009). 

Beräkning av BIS index görs genom att lägga ihop flera EEG parametrar och 

tidsintervallet för analyserna varierar 15-30 sekunder ingående signal omvandlas till 

information som speglar anestesiförloppet på ett kliniskt sätt. BIS visar sömndjupet hos 

patienter och jämför det med aktuell stimuli vid kirurgiskt förlopp (se bild 2). BIS index 

sjunker när läkemedelsdoserna ökar och då läkemdelskoncentrationen minskar stiger 

BIS värdet igen (Strachan & Edwards, 2000; SBU ALERT- RAPPORT, 2008; 

Bhargava, Setlur & Sreevastava, 2004). Syftet med BIS monitorering är att garantera ett 

lämpligt anestesidjup så att patienten sover gott oberoende av läkemedel eller 

kombination av läkemedel för varje unik patient. 

 

 

 

 
 

Bild 2. BIS skala 0-100. 

http://www.ispub.com/ispub/ijnm/volume_4_number_1_32/the_effe 

 

 

 

 

 

http://www.ispub.com/ispub/ijnm/volume_4_number_1_32/the_effe
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Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning om god sömn under anestesi framkommer det att den 

mesta forskningen rör den medicinsktekniska övervakningen och det är mindre 

forskning gjord ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Lindvall & von Post (2008) skriver 

om perioperativ omvårdnad och dess betydelse för patientens välbefinnande. De menar 

att den perioperativa omvårdnaden skapar förutsättningar för en vårdrelation mellan 

patient och anestesisjuksköterska och vårdrelationen i sin tur gör att patienten känner 

sig trygg. I en studie utförd av Stolt (2000) presenteras beröring i olika former som kan 

ha en lugnande, smärtstillande och avslappnande effekt. Högteknologi ställer behovet av 

mänsklig kontakt i skarp och kontrastrik blixtbelysning. Av människans sinnen kanske 

känseln är den viktigaste i vården såväl för vårdaren som för patienten. Stolt (2000) 

beskriver att det en konst att lägga sin hand på patientens axel i rätt ögonblick och med 

rätt tryck för att bekräfta patienten som person och denna beröring måste vara kravlös. 

Beröringen kan minska patientens behov av farmakologisk hjälp för sömn eller oro. Att 

förmedla känslan av lugn, trygghet samt uppmuntran kan ibland vara svårt med ord. 

Beröring i sjukvården har många aspekter och det känns angeläget att genom fortsatt 

forskning få fördjupade kunskaper som inspirerar vårdare att vidareutveckla denna 

konst. I forskningen kring medicinskteknisk övervakning skriver Drummond (2000) i 

sin artikel om anestesiövervakning och samhälls ekonomiska aspekter. Förhoppningen 

är enligt honom att en exakt dosering av läkemedel håller kostnaden nere och han ser 

även övervakning med BIS som möjlig kandidat till god sömn. För att undvika 

awareness
13

, kan patienten övervakas med BIS. Awareness är ett ovanligt tillstånd men 

risken ökar vid traumakirugi, hjärtkirugi och kejsarsnitt. Det kan i förlängningen ge oro, 

ångest och posttrauamtisk stress hos patienten. Rekommendationen är att använda sig 

av hjälpmedel som BIS för att undvika ytlig sömn (Avidan, Lini Zhang, Burnside, 

Finkel, Searleman, Selvidge, Saager, Turner, Rao, Bottros, Hantler, Jacobsohn & Evers 

2008).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Sömn är ett normalt tillstånd då människan en kortare tid är synbart medvetslös och 

oresponsiv för stimuli. Det är ett vilotillstånd med slutna ögon, sinnesintryckens 

upphörande, lugnare andning och dämpad hjärtverksamhet, ofta förbundet med dröm 

(Svenska Akademins ordlista, 2008) I HSL (1982:763) beskrivs att den sjukvård som 

ges ska vara av hög och god kvalitet. I dessa krav ingår att tillgodose patientens behov 

av trygghet och tillit. En operation innebär att patienten ”lägger sitt liv” i någon annans 

händer och sitt förtroende till sjukvårdspersonalen och deras yrkeskunskaper. En god 

sömn under anestesi medför ett minskat lidande och ett ökat välbefinnande för 

patienten. Det kräver att anestesisjuksköterskan har kunskaper både inom den 

vårdvetenskapliga och ur den medicinska domänen. Hur uppnås en god sömn ur ett 

omvårdnadsperspektiv? För anestesisjukvården har den frågeställningen en central 

betydelse.  

Hur ges den goda sömnen under den perioperativa omvårdnaden? 

Vad finns det för medicintekniska hjälpmedel?  

Vilka kliniska bedömningar görs för en god sömn för patienten? 

                                                 
13

 Awareness = oavsiktlig vakenhet under anestesi 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att ge god 

sömn till patienter. 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie 

Metoden som valdes var kvalitativ med induktiv ansats
14

. Författarna valde att intervjua 

6-8 anestesisjuksköterskor. Inklusionskriterierna var att de skulle varit verksamma i 3 

år. Genom en öppen inledande stor fråga fick informanterna berätta om det som de 

själva tyckte var viktigt utifrån sina egna upplevelser om den goda sömnen. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal som ger möjligheter att tolka och skapa 

kunskap genom en dialog. Den som intervjuar ska vara nyfiken, lyhörd och 

uppmärksamma tonfall, ansiktsuttryck så att den som intervjuas känner sig trygg.  Målet 

med intervjun är att få fram nyanserade beskrivningar av ett handlingsförlopp (Kvale & 

Trost, 1997). 

 

Datainsamling 

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga ” Hur gör du för att ge god sömn till 

patienten från det att du hämtar din patient tills det att du lämnar din patient?” 

Informanterna fick berätta fritt om sina upplevelser av att ge god sömn är för de 

patienter de vårdar under hela operationsförloppet. Under intervjuerna ställdes en del 

följdfrågor som ”hur menar du då?”… ”kan du utveckla svaret”… ” är det något mer 

du gör för att förbättra sömnen?” … ” hur gör du då?”…”vad gör du sen?”. 

Intervjuerna spelades in med en bärbar digital utrustning och genomfördes i ett avskilt 

rum på de sjukhusen där anestesisjuksköterskorna arbetade. Platsen för intervjuerna 

bestämdes av vårdenhetschefen utom i ett av fallen då intervjun skedde i hemmet. Tre 

av intervjuerna genomfördes av båda författarna och resterande fyra gjordes av en 

författare då det inte gavs något tillfälle att genomföra dessa tillsammans.  Intervjuerna 

pågick mellan 21 och 35 minuter. Det inspelade materialet har transkriberats ordagrant 

och intervjuerna innefattar ett antal sidor löpande text. Efter transkribering raderades 

materialet. 

 

Dataanalys 

Målet med analysen är att hitta mönster, teman och kategorier (Patel & Davidsson, 

2003). För att analysera intervjuerna valdes kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats (Lundman & Hällgren Granheim, 2008).   Metoden kan användas för att hantera 

stora mängder data, granska och tolka texter som vid utskrifter av bandade intervjuer. 

Beroende på forskarens tidigare kunskaper kan analysen genomföras på olika 

tolkningsnivåer och anpassas till varje individs erfarenheter. 

                                                 
14

  Induktiv ansats = förutsättningslös analys av texter baserad på människors upplevelser 
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Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av texter som är baserad på 

människors berättelser av upplevelser. Flera tolkningar är möjliga och kan vara giltiga 

även om de är olika, metoden identifierar skillnader och likheter i textinnehåll.  

Analysen sker stegvis: domän, meningsbärandeenheter, kondensering, kodning, 

kategorier och underkategorier Materialet lästes igenom flera gånger för att öka 

förståelsen och för att få en helhetsbild över intervjuerna. Det gjordes av författarna var 

för sig och tillsammans. Det som framkom var tre klara domäner
15

. Därefter markerades 

217 meningsbärande
16

 enheter som svarade på syftet, kondenserades
17

, kodades
18

 och 

visade på likheter och skillnader inom domänen. De meningsbärande enheterna som 

handlade om samma fenomen färgmarkerades och grupperades till kategorier
19

. Ur 

dessa lyftes underkategorier fram och resultatet presenterades ur löpande text. Allt 

eftersom materialet bearbetades kontrollerades resultatet mot syftet. 

 

Här följer tre exempel ur materialet som har analyserats från meningsenheter till 

kategorier 

 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

... man är ju på 

något sätt 

patientens 

företrädare… 

Att man är 

patientens 

företrädare 

Patienten kan 

inte förmedla 

sig verbalt 

under sömn  

 

Tyst omvårdnad Patientens 

advokat 

… vill du att jag 

berättar och 

informerar eller 

ska vi bara göra 

det vi måste… 

Att berätta och 

informera vad 

vi gör 

Information och 

kunskap 

minskar oro 

Känna oro Otrygghet 

… en patient 

som blir ytlig i 

sin anestesi blir 

ju belastad på 

flera olika 

sätt… 

Ytlig patient 

blir belastad på 

olika sätt 

Övervakning 

minskar risken 

för negativ 

påverkan på 

kroppen 

Klinisk 

övervakning 

Monitorering 

 

Figur 1. Utdrag ur innehållsanalys 

                                                 
15

  Domän = handlar om ett specifikt område 
16

  Meningsenhet =utgör meningar och stycken 
17

  Kondensera = process som gör texten kortare 
18

  Kod = nedbrytning av rådata, som möjliggör organisering eller närmare granskning. Kodning kan ske 

med hjälp av ord, siffror, färger och födelseår 
19

  Kategori = Utgörs av flera koder som har ett liknande innehåll 
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Urval 

Målet var att intervjua 6-8 anestesisjuksköterskor med tre års erfarenhet på två olika 

sjukhus i Västsverige. Därefter togs kontakt via telefon med de två vårdenhetscheferna 

för att bekräfta att de fått breven som skickats ut och tid bestämdes för intervjuerna. På 

de ena sjukhuset avböjde en av fyra att medverka i studien. Därför intervjuades 

ytterligare en anestesisjuksköterska som arbetade på ett annat västsvenskt sjukhus. 

Slutligen inkluderades sju informanter. Av dessa var sex kvinnor och en man i åldrarna 

29-60 år. Sex av informanterna hade arbetat i tre år och en hade arbetat i ett och ett halvt 

år inom sitt specialområde men inkluderades då innehållet tillförde intressant data till 

studien.  

 

Etiska aspekter 

Riktlinjer enligt vetenskapsrådets principer har använts under studien (Vetenskapsrådet 

2002). Kontakt togs med två vårdenhetschefer och två verksamhetschefer inom två olika 

operationsavdelningar. Samtliga var positiva till vår studie. Informationsbrev (se bilaga 

1) och godkännande av studien (se bilaga 2) skickades till cheferna. De skulle i sin tur 

vidareinformera sina anställda. Innan intervjuerna påbörjades informerades 

anestesisjuksköterskorna om det friviliga deltagandet och att de kunde avbryta intervjun 

om så önskades. Inga patienter har varit involverade, namn har avidentifierats i samband 

med transkriberingen. Extraordinära händelser och citat som uppkommit i intervjuerna 

har valts bort med hänsyn till informanterna. Materialet till studien har behandlats och 

bearbetats konfidentiellt och enbart författarna har tagit del av den transkriberade texten. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i kategorier: bemötande, trygghet, närvaro, patientens advokat, 

otrygghet och monitorering samt underkategorier: första mötet, vara förberedd, etablera 

kontakt, skapa förtroende, information, berätta vad som händer, tyst omvårdnad, tyst 

kunskap, känna oro, tappad kontroll, tappad identitet, medicinskteknisk och klinisk 

övervakning.  Resultaten förstärks med citat från intervjuerna. 

 

Bemötande 

Kategorin innefattar beskrivning av professionen som anestesisjuksköterska och det 

innebär att ha ett holistiskt synsätt, att se patienten och det inkluderar olika dimensioner: 

fysiskt, psykiskt, andligt och kulturellt. Patienten är en unik individ och inte bara en 

diagnos. 

  

Första mötet 

Anestesisjuksköterskorna beskriver att varje möte är unikt och det finns ingen färdig 

mall hur mötet ska vara eller utformas och inte heller vad det ska innehålla. Målet med 

första mötet inom den anestesiologiska omvårdnaden är att skapa tillit och förtroende 

för att underlätta vidare förfarande av patientens goda sömn.  
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Första mötet kan innehålla ord, blickar, tyst kommunikation, nickningar, beröring och 

enligt anestesisjuksköterskorna i studien är det viktigt att vara förberedd och kunna läsa 

av patienten inför den kommande operationen. Det är viktigt att se och träffa patienten, 

för att uppfatta det tysta språket och eventuella avvikelser då allt kanske inte står i 

patentens journal. En bra första kontakt, ett bra bemötande bäddar för en god sömn 

enligt anestesisjuksköterskorna. 

 

Vara förberedd 

Anestesisjuksköterskorna uttrycker att det är viktigt att läsa på i journalen, förbereda sig 

om bakgrund, anamnes, eventuella sjukdomar och allergier, med andra ord att gör en 

intervju med patienten. De betonar vikten av att känna sig förtrogen med vad det är för 

typ av patient som de kommer att möta. De förberedelserna ger dem en preliminär bild 

av patienten. Det framkommer även att all förberedelse kring patientvården är viktig, 

som att det är framplockat och iordningställt inne på operationssalen och teamet är redo 

för att ta emot patienten. Då kan anestesisjuksköterskorna ägna tiden till patienterna 

utan andra störande element. Vidare poängterar de att behålla lugnet, inge förtroende 

genom goda kunskaper och att kunna sin sak bäddar för en god trygghet. 

 

Trygghet 

Kategorin beskriver människans grundläggande behov av trygghet. Utan trygghet har 

människan svårt att utvecklas och fungera socialt. Det blir mer påtagligt vid sjukdom då 

självkänsla och självkontroll sätts ur spel och det finns ett beroende av sjukvården. 

 

Etablera kontakt 

Anestesisjuksköterskorna i studien berättar att den första kontakten med patienten är 

den allra viktigaste. Då den första kontakten etableras skapas en vårdrelation. Det ligger 

i anestesisjuksköterskans intresse att ta det första steget. Det innebär att hälsa, ta i hand, 

få ögonkontakt, försöka få med sig patienten redan från första början och tala om att det 

är jag som ska söva dig och se till så att du sover gott. En av anestesisjuksköterskorna 

pratar om kroppsspråk, att vara i nuet eller som hon beskriver det:  

    

”… även om man är stressad inte visar det utan lugnt och fint kollar av 

hur patienten, personen som ligger där i sängen mår i stunden” 
 

 

Genom att anestesisjuksköterskan är närvarande, lugn, tydlig och finns till hands så har 

hon förutsättningarna att skapa en god vårdrelation med patienten och på så sätt kan 

patienten lämna över sig själv i någon annans händer och känna att hon eller han blir 

omhändertagen.  

 

Skapa förtroende 

Den första kontakten skapar ett förtroende som gör att patienten känner sig trygg i att 

vara i någon annans händer. Ett förtroende gör att patienten kan ta till sig information 

bättre.  
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För att skapa ett förtroende samtalar anestesisjuksköterskorna om alldagliga händelser, 

som väder och vind eller vad patienten arbetar med innan samtalet går över till själva 

ingreppet. Anestesisjuksköterskorna menar att om de utstrålar trygghet och lugn så 

skapas ett förtroende: 

 

”… jag tror att man med åren utstrålar och inger mer förtroende att om 

detta är någonting jag behärskar tror jag att jag kan överföra detta på 

patienten” 

 

Närvaro 

Kategorin beskriver att närvaro innebär för anestesisjuksköterskorna att ge hela sin 

uppmärksamhet till patienten som kommer till operationsavdelningen och visa att hon 

eller han finns där och har tid för just den patienten. Närvaro kan sägas med ord eller 

genom kroppsspråket  

 

Information 

Att ge information och undervisa ingår i anestesisjuksköterskans dagliga verksamhet 

och resultatet i studien visar att en del patienter behöver mycket information medan 

andra inte. I vissa fall behöver informationen upprepas många gånger för att nå fram till 

patienten. Anestesisjuksköterskororna menar att de bör förvissa sig om att 

informationen har nått fram. 

 

Berätta vad som händer 

I intervjuerna framkommer det att anestesisjuksköterskorna berättar om vad som ska 

hända och att patienten tar till sig informationen i varierande grad beroende på hur de 

mår i stunden.  Varje patient är unik och informationen anpassas efter varje individ. En 

del vill höra allt medan andra är mer tillbakadragna. En välinformerad patient, som vet 

vad hon eller han ska genomgå, som vet vad som händer efteråt, är det viktigaste enligt 

anestesisjuksköterskorna som blev intervjuade. En anestesisjuksköterska förklarar att 

hon brukar fråga: 

 

”… vill du att jag ska berätta och informera eller ska vi bara göra det vi 

måste göra? När patienten får en valmöjlighet så brukar det mesta lossna 

och uppskattas.” 

 

De flesta anestesisjuksköterskor försöker tillgodose patientens egna önskemål så långt 

det är möjligt och säkert för patienten. 

 

Patientens advokat 

Att vara patientens advokat innebär att träda in och utföra patientens önskemål då denna 

är försatt i ett medvetslöst tillstånd. Det kräver ett samarbete mellan alla inne på 

operationssalen. Då den sövda patienten inte kan förmedla sig verbalt menar 

anestesisjuksköterskorna i intervjuerna att teamarbetet inne på operationssalen måste 

fungera.  
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Patienten ska inte orsakas onödigt lidande som att blottas, orsakas nervinklämningar, 

översträckta leder, tryckskador och skav. Placeringen på operationsbordet är också 

viktig, att kroppen vilar bekvämt, att ge bra stöd för armar och rygg för att bevara den 

goda sömnen. Inte utsätta patienten för onödig smärtstimuli som en 

anestesisjuksköterska uttrycker det: 

 

”… inte sätta mera nålar än vad operationen kräver och inte greja mer 

med patienten än vad som är nödvändigt… för sådana saker som 

patienten i normalt vaket tillstånd kan tänka på att överlämnas till 

anestesisjuksköterskan och man är ju på något sätt patientens företrädare 

och det är väldigt viktigt och att man tar den rollen och ser till att 

patienten har ett välbefinnande när den är sövd” 

 

För att den goda sömnen ska bevaras under operationen menar en anestesisjuksköterska 

att det är viktigt att följa patientens parametrar regelbundet och samtidigt följa 

operatören för att veta var i operationsförloppet patienten befinner sig. Att då träda in 

och vara patientens advokat innebär att vara vaksam på smärtstimuli, se till så att 

patienten är tillräckligt djupt sövd. Anestesisjuksköterskan menar att en patient som är 

tillräckligt djupt sövd är inte lika stressad, blir inte lika belastad, befinner sig i ett bättre 

skick och bevarar sitt välbefinnande under operationen vilket i sin tur minskar 

vårdlidandet. 

 

Tyst omvårdnad 

Trygghet och tillit kan skapas utan ord, genom blickar som kan förmedla gemenskap, 

händer som kan trösta och lugna, ett värmande täcke och att inte blotta patienten i 

onödan. Vidare menar anestesisjuksköterskorna att miljön bör vara så lugn som möjligt. 

Störande radioapparater tonas ner eller stängs av och endast den personal som är 

involverade i patientvården stannar kvar inne på operationssalen. 

Anestesisjuksköterskorna pratar mycket om beröring hur viktigt det är att ta i patienten 

så att de känner att de finns i deras närhet. 

 

Tyst kunskap 

Anestesisjuksköterskan beskriver att utföra en handling utan att veta om det och inte 

kunna förklara varför. Det kan vara att utföra något praktisk eller att bara observera och 

åtgärda ett händelseförlopp som kan förutses. Anestesisjuksköterskan ska vara 

förberedd på det oförberedda och alltid ligga steget före i sin planering. I intervjuerna 

sägs det att erfarenhet ger det där självklara som inte går att förklara som bara finns där. 

En anestesisjuksköterska beskriver detta som: 

 

”… det är så mycket och det är så stort och det är så självklart det man 

gör… allting jag gör… jag menar det är självklart för mig”… där finns 

säkert jättemycket som jag inte tänker på att jag gör som jag gör i alla 

fall”  
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En annan anestesisjuksköterska beskriver det på följande sätt: 

 

”… som narkossköterska blir man lite som koordinator och samlar ihop 

själva ingreppet så att nästa steg fungerar… det går i hand i hand med 

god sömn och god vård… ihop med egen erfarenhet så blir det ju bra” 

 

Den tysta kunskapen är viktig och med åren tillkommer ny kunskap. 

Anestesisjuksköterskorna i intervjun menar att då de alltid söver tillsammans med en 

kollega ser och hör man nya sätt att bemöta patienten på: 

 

”… man snappar ju upp nya saker… aha… gör hon så… ja just det så kan 

man göra och de var ju bra för patienten… så där kan man ju fråga och så 

där kan man ju säga för att de ska bli lättare för patienten att förstå” 

 

Som anestesisjuksköterska företräder du din patient och målet med vården är att alltid 

göra sitt bästa för sin patient i alla lägen och speciellt då patienten försätts i ett 

medvetslöst tillstånd. Intervjudeltagarna påpekar vikten av att företräda och vara 

patientens advokat då patienten i sitt sårbara tillstånd är helt överlämnad i 

anestesisjuksköterskans professionella händer. 

 

Otrygghet 

Kategorin beskriver att det kan kännas skrämmande för patienten att komma in på en 

operationssal med all medicinskteknisk utrustning. Innan patienten körs in på 

operationssalen förklarar anestesisjuksköterskorna i intervjuerna att de beskriver hur 

miljön inne på salen ser ut och presenterar även de andra personalkategorierna som ska 

närvara under operationen.  En del patienter vill inte ha detaljerad information kring 

operationen. De patienterna får tillmötesgås genom att göra tiden fram till anestesistart 

så kort som möjligt. Det är viktigt enligt de berörda i studien att patienten förstår och 

vet att det sitter någon hos dem under hela operationen och att de är övervakade hela 

tiden. Anestesisjuksköterskorna menar att somnar patienten lugnt och känner sig trygg 

så vaknar de på samma sätt. För patienten är det som om tiden under narkosen inte 

fanns utan upplevs som ett ”glapp” i tiden. Känslan vid insomnandet finns kvar när de 

vaknar. Är patienten ledsen vid insomnandet så är hon eller han ledsen när de vaknar. 

En anestesisjuksköterska berättar att en av hennes patienter sa: 

 

”… jag vet inte varför jag gråter, jag känner mig bara så ledsen”   

 

Anestesisjuksköterskan berättar att det är tillåtet att vara ledsen och då räcker det att 

bara finnas till hands och vara medmänniska i stunden. Trots att anestesisjuksköterskan 

är väl förberedd och påläst om patienten kan det finnas upplevelser som patienten har 

med sig i ”bagaget” som vi inte kan läsa oss till. En del patienter är ledsna direkt när de 

kommer till operationsavdelningen, en del pratar inget alls och vissa har ett ”coolt” 

utseende som ändå senare visar sig vara oro och att de var mer nervösa än vad 

anestesisjuksköterskan förstod. 
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Känna oro 

Om det visar sig att patienten är orolig anser en anestesisjuksköterska i studien att det 

bästa är att avsätta en person som står hos patienten och håller handen. Det behöver inte 

vara en kollega utan någon som finns nära till hands. Om det hjälper patienten att 

”stilla” oron står hon framför patienten hellre än bakom till en början för att få 

ögonkontakt. Hon anser att det är viktigt att titta på patienten på rätt sätt, ”öga mot öga 

och hakan i samma nivå”. Patienter som tidigare har upplevt ångest i samband med 

operation ska få somna och vakna i lugn och ro. Det är viktigt att inte forcera förloppet. 

Vidare berättar anestesisjuksköterskorna att många patienter känner oro för att de inte 

ska sova gott under operation och att de inte ska vakna efteråt. Anestesisjuksköterskorna 

menar att oron ska bemötas och patienten ska ges ett löfte om att de kommer att vakna. 

Det är lättare att stilla en oro genom att få frågorna besvarade vilket bidrar till en god 

sömn. Oro kan också stillas med hjälp av läkemedel men patienten riskerar att tappa 

kontrollen över tillvaron. Då anestesisjuksköterskorna inte har full kontroll över alla 

vitalparametrar görs det endast då patienten är uppkopplad till övervakning. 

 

Tappad kontroll 

Ur ett patientperspektiv menar anestesisjuksköterskorna att människan tappar kontrollen 

över sin autonomi. Som patient lämnar de över sig i professionella händer och det sker 

redan då patienten körs in på operationssalen eller flyttas över till ett operationsbord. 

Att inte få vara med att bestämma innebär att tappa kontrollen över vad som ska hända. 

Anestesisjuksköterskorna menar att patienten till viss del kan få vara med och 

bestämma och komma med egna önskemål som generell anestesi
20

 eller spinal anestesi
21

 

om det skulle visa sig att det uppfyller patientsäkerheten under anestesin. Enligt 

anestesisjuksköterskorna har inte patienten så många valmöjligheter. Det skapar en 

osäkerhet och en känsla av att tappa kontrollen. En del anestesisjuksköterskor ger 

läkemedel mot oro men det kan upplevas av patienten som ”tappad kontroll” och en 

”tappad identitet”. 

 

Tappad identitet 

För att underlätta för patienten låter anestesisjuksköterskorna patienterna själva gå in till 

operationssalen om det är möjligt istället för att köras in på salen. Det ger patienten en 

möjlighet att medverka i vården och behålla sin identitet så länge det är möjligt. Ett 

annat sätt enligt anestesisjuksköterskorna att behålla sin identitet är att låta patienten 

förflytta sig själv till sin säng efter ingreppet.  

                                                 
20

  Generell anestesi = bortfall av alla sensationer kopplat med medvetslöshet 
21

  Spinal anestesi = är en form av central nervblockad eller ryggbedövning 
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Något som patienten själv kan påverka är positiva tankar som de kan ta med sig in i 

sömnen vilket samtliga anestesisjuksköterskor uppmanar patienterna till. En av dem 

säger: 

 

”… jag säger att patienten ska tänka på något trevligt och behagligt och 

ta med sig det i drömmen… vi har som rutin här att vi försöker uppmuntra  

att man drömmer om någonting och tar fasta på något positivt… vi 

försöker att hjälpa dem att visualisera i själva sövningsögonblicket” 

 

Anestesisjuksköterskorna påpekar vikten av att låta patienten göra så mycket som 

möjligt själv för att inte tappa sin identitet.  

 

Monitorering 

Inga läkemedel ges förrän patienten är uppkopplad till all tänkbar övervakning. 

Anestesisjuksköterskorna menar att de är rädda om sin patient och vill för deras skull 

säkra upp den viktigaste monitoreringen innan de ger läkemedel. Det sätts en perifer 

venkateter, intravenös infusion, läkemedel ges enligt ordination i adekvata doser och 

förväntad effekt inväntas. Under operationens gång följs värdena på monitorn och allt 

som händer registreras, åtgärdas och dokumenteras i anestesijournalen. Trots all 

utrustning och monitorering påpekar anestesisjuksköterskorna i studien att patienten inte 

får glömmas bort vad det gäller den kliniska observationen. En av 

anestesisjuksköterskorna utrycker följande: 

 

”… monitorering ser man mycket på men man känner på patienten man 

tittar på alla vitala indikationer som puls och blodtryck och sånt men det 

är egentligen en bisak” 

 

Medicinskteknisk övervakning 

Medicinskteknisk övervakning innebär enligt anestesisjuksköterskorna att koppla upp 

patienten till en övervakningsskärm där de kan avläsa puls och blodtryck. 

Övervakningen av patienten omfattar även ventilation och gasmonitorering. Under 

anestesins förlopp följs och övervakas flera parametrar och det fortgår under hela 

operationen.   

 

           ”… vid gasanestesi övervakas MAC-värdet som indikerar sömndjup och 

             vid total intravenös anestesi övervakas andra parametrar” 

 

Klinisk övervakning 

Enligt anestesisjuksköterskorna omfattar den kliniska övervakningen kontroll av 

pupiller, om patienten ser svettig eller ansträngd ut, tårflöde och andra fysiska tecken. 

Ser patienten ut att må väl enligt alla kliniska observationer och inte visar tecken på att 

ha ont när de sover så är de tillräckligt djupt sövda.  
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En smärtpåverkad och stressad patient gör att puls och blodtryck stiger och patienten 

kan få problem med luftvägarna. Har patienten en spontanandning övervakas 

andningsmönstret kontinuerligt. En annan viktig del i den kliniska övervakningen enligt 

anestesisjuksköterskorna är patientens vätskebalans. Denna kan avläsas i den tekniska 

övervakningen och ses som förhöjd hjärtfrekvens. En smärtpåverkad och stressad 

patient visar tecken på puls och blodtrycksstegring. De menar att teknisk övervakning i 

kombination med klinisk övervakning som sker kontinuerligt under operation gör att 

patienten inte riskerar att bli ytlig i sin sömn. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien påbörjades med att författarna beslutade om ämne och metod. När det var klart 

kontaktades chefer på respektive anestesiklinik på två sjukhus i Västsverige. Första 

kontakten togs genom brevutskick därefter ringdes respektive chef upp. Då författarna 

fick klartecken påbörjades arbetet med intervjuerna. På det ena sjukhuset valde 

vårdenhetschefen ut informanterna och på det andra lottades informanter fram av 

enhetschefen. Kravet från författarna var att informanterna skulle ha varit kliniskt 

verksamma i minst tre år inom sin specialitet. Samtliga anestesisjuksköterskor utom en 

som tillfrågades tackade ja till att medverka i studien. De hade även fått skriftlig 

information om deltagandet. Från början var tanken att intervjua åtta stycken 

anestesisjuksköterskor för att få så mycket material som möjligt men då författarna hade 

intervjuat sju av dem ansågs materialet var mättat och den sista intervjun skulle inte 

tillföra studien något nytt. Beslutet att exkludera den åttonde informanten berodde även 

på att denne inte gav något svar om att delta i studien. Informanterna bestod av sex 

kvinnor och en man. Mannen hade kortare arbetslivserfarenhet men inkluderades i 

studien då han tillförde studien viktig data som inte framkom i de andra intervjuerna. 

Det hade varit intressant att veta om resultatet hade sett likadant ut om informanterna 

hade varit endast män. Det hade också varit intressant om en annan metod hade valts 

som en enkätstudie och inkluderat en större grupp informanter. Det kunde inte göras 

under den korta tid som fanns till förfogande. Dock är det material som insamlats 

tillräckligt för att kunna slutföra studien genom en kvalitativ dataanalys. De tre första 

intervjuerna genomfördes tillsammans och de resterande var för sig då avstånd och 

tidsbrist försvårade ett gemensamt arbete. 

 

Kvalitativ ansats 

Då föreliggande studie handlar om människors upplevelser valdes kvalitativ 

innehållanalys med induktiv ansats. Intervjuerna genomfördes med en öppen fråga så 

informanterna kunde berätta fritt om sina upplevelser. En stor fördel under intervjuerna 

var att dessa spelades in med hjälp av bärbar digital utrustning så att författarna kunde 

koncentrera sig på att lyssna och inte behöva skriva något under intervjun. Nackdelen 

med att spela in intervjuerna var att informanterna till viss mån blev nervösa och lite 

hämmade. Intervjuerna pågick mellan 21 till 35 minuter och det ansågs vara tillräckligt 

för att få in material och att informanterna skulle känna sig trygga under intervjun. 
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Dataanalys 

När intervjuerna var klara började arbetet med att transkribera de ordagrant. Det gjordes 

av författarna var för sig.  Det är lättare att transkribera och förstå sin egen intervju då 

situationer känns igen, tonfall och skiftningar i samtalet. Materialet lästes dock igenom 

av bägge författarna flera gånger för att förstå innehållet. Tre domäner utkristalliserade 

sig omedelbart och ur dessa växte kategorier och underkategorier fram. Meningsbärande 

enheter plockads ut, totalt 217 stycken. De färgmarkerades efter ett system som 

överfördes till ett separat dokument och grupperades efter domäner. De meningsbärande 

enheterna svarade alla mot syftet. Kondenserade enheter gjordes genom att förkorta 

citaten och det gjordes även abstraktioner i koder genom att lyfta innehållet till en högre 

logisk nivå. Då koderna blev färdiga gjordes underkategorier som kortfattat beskriver 

vad texten handlar om. Denna text börjar med frågeställningen ”att” före. 

Underkategorierna gjordes till kategorier och dessa svarar på frågan ”vad”. Det 

slutgiltiga temat, ett lindrat lidande och ett ökat välbefinnande ger en god sömn och hela 

resultatet presenteras i löpande text och förstärks med citat från intervjuerna. Det visar 

att materialet från intervjuerna och kategorierna överensstämmer samt svarar mot syftet. 

 

Giltighet och tillförlitlighet 

Studiens giltighet är att författarna har intervjuat det som bestämdes vilket var 

anestesisjuksköterskans upplevelse av att ge god sömn och att informanterna hade varit 

verksamma i minst tre år. Då författarna inte har erfarenhet inom anestesisjukvård 

tidigare kunde de till fullo inte sätta sig in i hur de tänker och resonerar kring ämnet god 

sömn. En av författarna gjorde sina kliniska studier under intervjuperioden, vilket den 

andra inte gjorde. Det kan till en viss grad ha minskat tillförlitligheten och färgat 

resultatet. Författarna tror dock inte att resultatet är färgat då svaren från de övriga 

intervjuerna i stort sett visar på samma resultat. Giltigheten i studien stärks även av att 

syftet är uppnått. En noggrann beskrivning av analysarbetet är nödvändigt för att stärka 

resultatens tillförlitlighet. Tillförlitligheten stärks då författarna tillsammans har gjort 

allt arbetet samt beskrivit analysen steg för steg, reflekterat och tolkat resultatet. 

Tillförlitlighet handlar också om hur användbart eller överförbart resultatet är. 

 

Överförbarhet 

Författarna har inte hittat någon tidigare studie som beskriver god sömn under anestesi 

men metoden är väl beskriven i föreliggande studie med hänsyn till urval, deltagare, 

datainsamling, analys och kontexten som utgör anestesisjukvård. Studien kan upprepas 

och överföras till liknande sammanhang.  

 

Resultatdiskussion 

Perioperativ bedömning av patientens välbefinnande är en viktig del av 

anestesisjuksköterskans profession. Samtal, närvaro, information, beröring är några 

viktiga delar av den goda sömnen. Det går att minska patientens vårdlidande genom att 

ge information i adekvata doser samt genom ökad kunskap och skicklighet i klinisk- och 

medicinteknisk övervakning.  
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En viktig faktor som Martin (1996) beskriver i sin studie är att patienten aktivt har 

någon som lyssnar på vad de har att säga samt får sina frågor besvarade. Får 

anestesisjuksköterskan en god vårdrelation kan hon eller han föra en dialog och ge 

information så att patienten kan kännas sig trygg i sin nya livsvärld som de befinner sig 

i och som kan vara skrämmande. Författarna valde att belysa anestesisjuksköterskans 

upplevelse av att ge god sömn och resultatet ger en kännedom om det ansvar som de 

utövar. Majoriteten av informanterna uttryckte vikten av ett ökat välbefinnande som en 

stor del av den goda sömnen. Det som har framkommit under studiens gång är att den 

goda sömnen inte bara handlar om själva sövningsögonblicket utan omfattar hela 

vårdförloppet: från det första mötet med anestesisjuksköterskan till det att hon eller han 

lämnar över patenten för vidare eftervård. 

 

Patientens advokat 

En professionell anestesisjuksköterska har ett etiskt ansvar att bjuda in patienten till en 

vårdande gemenskap och skapa ett förtroende. I lugn och ro ges patienten möjlighet att 

berätta om sig själv, sina tankar inför operationen och ställa de frågor hon eller han 

önskar. På det sättet skapas en vårdrelation mellan patient och anestesisjuksköterska. 

Vårdrelationen blir en källa till kraft och ger mening till arbetet samtidigt som vården 

blir värdig för patienten.  Patienten lägger sitt ansvar i anestesisjuksköterskans händer 

(von Post, Frid, Kelvered & Madsen, 2005). Studien visar, att genom att bemöta 

patienten med ögonkontakt och beröring vid ankomsten till operationsavdelningen, 

känner patienten sig välkommen. Dialogen blir öppen och följsam och patienten vågar 

framföra sina önskemål. Alla patienter är nervösa när de kommer till 

operationsavdelningen. En del har ingen aning om vad som ska hända medan andra har 

full kontroll. En del patienter har genomgått en operation tidigare och vet 

händelseförloppet. Nervositeten går inte att styra men det går att lindra genom adekvata 

handlingar. Genom att förklara för patienten vad som sker får nervositeten en mening. 

Det skapar en trygghet och minskar oron.  Anestesisjuksköterskorna ger ett löfte om att 

hjälpa och genomföra processen tillsammans med patienten genom att företräda 

patienten som patientens advokat och skydda patienten med alla tillgängliga medel. Att 

försätta patienten i ett medvetslöst tillstånd och ge ett löfte om att ta hand om dem under 

det tillståndet är ett stort ansvar. Om inte anestesisjuksköterskan är kroppsligt och 

själsligt närvarande hos patienten, då har patienten svårt att ta till sig informationen och 

relationen blir sårbar. En skapad tillit kan snabbt försvinna genom handlingar, det som 

görs och även det som inte görs. Det tar så lite tid och det kostar ingenting utan 

resultatet av den totala närvaron ger så mycket mer tillbaka. Anestesisjuksköterskan har 

ett personligt ansvar att se till att omvårdnaden kring patienten blir den bästa möjliga. 

Omvårdnaden ska styra verksamheten och sjukvårdspersonalen ska se till och värna om 

patienten. Det är därför som anestesisjuksköterskan är där, har valt att arbeta patientnära 

och då får de också se till att ”vara närvarande”.  Det som gör relationen sårbar kan bero 

på tidsbrist, stress, ”löpande band” och personalbrist, att det hela handlar om 

produktion, ekonomi och att hinna med så många operationer som möjligt under dagen. 
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Patienten är inte längre någon unik individ utan bara en diagnos som ska åtgärdas. Var 

ligger ”maktperspektivet” i vården? Makten ligger inte hos patienten, för de befinner sig 

i en beroendeställning. Makten ligger inte heller hos den omvårdande 

anestesisjuksköterskan då hon eller han vill göra gott för patienten men möts av 

motstånd från annat håll. Var finns makten? Vem styr vården? Vad kan göras åt det? 

Någonstans finns makten men hur går den att komma åt för att kunna fördela den på rätt 

sätt? Idag är det makten som styr hur patienten ska vårdas men det är vårdpersonalen 

som vill styra vårdandet. Lindwall & von Post 2008 menar att den perioperativa 

omvårdnaden skapar förutsättningar för kontinuitet, vårdrelation och förtroende om den 

utförs enligt den modell som finns idag. Den modellen innebär att det bästa för 

patienten är att det är samma anestesisjuksköterska som håller ett preoperativt samtal 

dagen före operation, som tar hand om patienten under operation samt gör ett 

postoperativt samtal dagen efter. Det kan skapa ett nytänkande, utvidga samarbetet 

mellan avdelningar och utveckla nya rutiner. Det är något som ska eftersträvas men 

varför ska det vara så svårt att genomföras i den kliniska verksamheten då det redan 

under specialistutbildningen tas upp hur viktig den perioperativa omvårdnaden är. I en 

organisation ska alla involverade ta sitt ansvar och se till så att vården kring patienten 

fungerar. Alla vill värna om patientens välbefinnande och ge den bästa tänkbara vården 

men menar alla samma sak då det fokuseras kring patientens bästa? Talas samma språk? 

Om alla strävar efter samma mål och vill arbeta ur ett omvårdnadsperspektiv varför görs 

det inte? Varför skapas inte den bästa förutsättningen för att uppnå en god sömn? Det 

krävs ett bra möte och det krävs mod att vara närvarande. Genom att vara väl förberedd 

och genom att etablera kontakten så skapas ett förtroende och patientens välbefinnande 

ökar. Har anestesisjuksköterskan erfarenhet i möte med människor så kan hon eller han 

skapa förtroende och ha en bra dialog med sin patient även om hon eller han är novis i 

sin kontext inom anestesisjukvård. Arbetslivserfarenhet och livserfarenhet väger tyngre 

i kombination med en specialistutbildning och gör att mötet med patienten blir bra. 

Utbildningen till anestesisjuksköterska kräver från sex månader till ett års erfarenhet 

som sjuksköterska för att kunna studera på avancerad nivå. Det är inte tillräckligt för att 

kunna erhålla en adekvat kunskapsbas och att känna sig trygg i sin sjuksköterskeroll. 

Tryggheten är viktig för identiteten då specialistutbildningen inom anestesisjukvård 

påbörjas och genom att förlänga utbildningen så hinner sjuksköterskan växa in i sin nya 

roll som anestesisjuksköterska. Sjuksköterskors kunskapsnivå är en viktig faktor och 

förutsättning för en god och säker vård. God och säker vård innebär också god sömn för 

patienten. Specialistutbildning är nyckel till en säker vård men tillit och förtroende inom 

vården omfattar så mycket mer än specialistkunskaper. Genom en god grund att stå på 

kan vi ge en god omvårdnad och sätta patienten i fokus.  

 

Otrygghet 

För att minska patientens lidande och skapa ett förtroende bör anestesisjuksköterskan 

närvara redan vid den preoperativa bedömningen som anestesiläkaren gör inför 

operationen. Då kan den preoperativa omvårdnaden påbörjas och den goda 

vårdrelationen ta vid. Anestesisjuksköterskan blir en tillgång för övriga yrkeskategorier 

(Geisz-Everson & Wren, 2007). 
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Då det gäller den preoperativa informationen från vårdavdelningen skulle den kunna 

utvecklas till något som gynnar patienten genom bättre kommunikation och information 

mellan klinikerna. I det dagliga arbetet på vårdavdelningen kan sjuksköterskan 

tillsammans med övrig personal få patienten att känna sig trygg. Information kan ges 

från avdelningen som underlättar för patienten inför operation. Det kan vara information 

som att patienten aldrig kommer att bli lämnad ensam utan att det hela tiden finns någon 

hos dem under operationsförloppet. Redan kvällen före operation ”locka” fram positiva 

bilder och tankar som gynnar den goda sömnen för patienten kan öka välbefinnandet. 

Det som kan försvåra möjligheterna att ge en god sömn är om patienten inte är 

mottaglig för information. Det kan gälla patienter som är dementa, som kommer från en 

annan kultur, patienter med handikapp som nedsatt hörsel, döva, blinda och 

utvecklingsstörda. Även de med psykisk ohälsa kan ha svårt att ta till sig information 

vilket kan öka lidandet. En annan viktig del är överlämningen av patienten på operation. 

Om sjuksköterskan från vårdavdelningen lämnar patienten och ger rapport till 

anestesisjuksköterskan, skapas en ökad trygghet för patienten och det ger också en ökad 

förståelse mellan enheterna. Ökat samarbete leder till ökad kunskap som i sin tur leder 

till ökad skicklighet och kvalitet för patienten (von Post, et al. 2005). Det ger en bättre 

kontinuitet och ingen andrahandsinformation som kan skapa missförstånd. Medicinsk 

kunskap ger en viss makt över patienten därför är det viktigt att ge informationen så att 

patienten förstår. Att låta patienten få sin röst hörd, få medverka i sin vård och känna att 

inte någon tar ifrån dem deras identitet ger ett minskat lidande. En lugn och harmonisk 

patient kräver inte lika höga doser läkemedel för att somna och belastningen på 

cirkulationen blir inte lika hög. Patienten får en bättre sömn. Komplikationerna minskar, 

patienten vaknar tidigare och mår bättre i efterförloppet. Det innebär att vårdtiden blir 

kortare. Anestesisjuksköterskan bör alltid företräda som patientens advokat. Det innebär 

att skydda patienten från onödigt smärtsamt stimuli, undvika felplaceringar på 

operationsbordet och se till att inte blotta patienten i onödan.  Vad har patienten med sig 

för historia i sin livsvärld? Risken finns att patienten kan ta illa vid sig om hon eller han 

blottas mer än nödvändigt, därför bör anestesisjuksköterskan vara extra vaksam vid 

katetersättning vid en spinalanestesi eller uppläggning på gynekologiskt operationsbord. 

Att företräda sin patient innebär också att skapa en lugn och trygg miljö inför själva 

sövningsögonblicket. Anestesisjuksköterskorna i studien påpekar, att en patient som är 

orolig när hon eller han somnar, vaknar i samma tillstånd. Det lidandet resulterar i en 

dålig sömn. Det ligger i anestesisjuksköterskans intresse att prioritera patientens 

välbefinnande inför sövningen och det bidrar till en god sömn. 

  

Monitorering 

Den medicinsktekniska utrustningen är ett av anestesisjuksköterskans hjälpmedel under 

pågående operation. Den visar hur djupt medvetslös patienten är eller hur gott patienten 

sover. Vid gasanestesi talar MAC-värdet om hur djupt sövd patienten är och andra 

parametrar visar hemodyanamiken. De senaste åren har andra hjälpmedel utvecklats för 

att mäta sömndjup och undvika en ytlig anestesi. På 1990-talet började utvecklingen av 

BIS. Det är ett övervakningshjälpmedel där vi kliniskt kan individanpassa och dosera 

läkemedel i rätt mängd. Myles, Leslie, McNeil, Forbes & Chan (2004) skriver i en 

studie i tidningen The Lancet att BIS korrelerar bra med sömndjup och 

läkemedelskoncentrationen. Användandet av BIS kan förkorta vårdtiden för patienten.  
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I deras studie framkommer det att BIS monitorering kan minska risken för awareness 

och framtida posttraumatiskt stressyndrom. En del patienter bemöts av sjukvården med 

att känna sig missbetrodda i sina upplevelser om awareness och berättar inte gärna 

spontant för sjukvården utan vänder sig istället till sina anhöriga med sina erfarenheter 

(Samuelsson, Brudin & Sandin, 2007). En obalans mellan patientens behov av 

anestesiläkemedel och tillgången av densamma kan resultera i awareness. Enligt Myles, 

et al. 2004 visar tidigare forskning att BIS monitorering minskar risken för awareness 

med 82 %. I föreliggande studie undersöktes anestesisjuksköterskans upplevelse av att 

ge god sömn. Resultatet påvisar att det kan ske på olika sätt. Det inkluderar klinisk 

övervakning och medicinskteknisk utrustning, men ingen har nämnt BIS som en möjlig 

mätmetod för god sömn. Då BIS-värdet talar om hur djupt patienten sover är det en 

viktig mätmetod att inkludera i studien. Generell anestesi ställer stora krav på utövaren. 

Säkerheten måste vara maximal. Om balansen mellan kirurgiska stimuli och mängden 

tillförda anestesiläkemedel är avvägd uppnås ett lagom anestesidjup. Att dosera 

anestesiläkemedel optimalt bär med sig en del svårigheter. Intensiteten av stimuli 

varierar under kirurgiskt ingrepp och känsligheten för läkemedel varierar också 

människor emellan vid ett och samma stimuli. Kroppens signaler som vi kan registrera 

avspeglar inte alltid balansen mellan de olika effekterna av stimuli och läkemedel på 

centrala nervsystemet. Behovet av kompletterande övervakning ökar för att varje patient 

i varje stund kan få en avvägd dos och nå ett lämpligt anestesidjup (Enlund, Sandin, 

Samuelsson, Reinstrup, Hidestål & Jakobsson, 1998). Som anestesisjuksköterska är det 

viktigt att hålla sig uppdaterad inom den senaste forskningen vare sig det gäller den 

medicinsktekniska och den kliniska övervakningen samt övrig forskning inom den 

anestesiologiska professionen. Mätning av anestesidjup och forskningen om den kan 

även ses ur en annan synvinkel, samhällsekonomiskt. Som tidigare diskuterats kan 

användandet av BIS vara positivt då vårdtiden kan förkortas och patienten kan gå hem 

tidigare. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bra för sjukvården eftersom ekonomin 

redan är ansträngd i många landsting. Kortare vårdtider gör att patientflödet och 

produktionen ökar. Det i sin tur leder till fler operationstillfällen och mer pengar till 

landstingen. Med BIS undviks onödigt spill av dyra anestesiläkemedel och det blir 

lättare att planera anestesin med rätt mängd läkemedeldoser individuellt anpassade för 

patienten (Drummond, 2000). Möjligheten att fånga upp de patienter som tidigare 

upplevt awareness och de som ligger i riskzonen är av yttersta vikt. Redan vid det 

preoperativa samtalet kan förebyggandet av awareness påbörjas. Då 

anestesisjuksköterskan är den första som träffar patienten, befinner hon eller han sig i 

den unika positionen och kan utvärdera patientens välbefinnande preoperativt. I studien 

framkommer det också att anestesisjuksköterskorna förlitar sig på sina kliniska 

observationer och de utvecklas under de yrkesverksamma åren. Som ”novis” 

anestesisjuksköterska finns inte tillräckligt med erfarenhet för att kunna se helheten och 

det kan ge ”tunnelseende” det beskriver Benner, (1993). I bemötandet med patienten 

kan förtroende skapas som ”novis”.  En ”novis” anestesisjuksköterska utan erfarenhet 

kan skapa ett gott möte med sin patient om hon eller han har arbetslivserfarenhet med 

sig. I den kliniska övervakningen under pågående operation krävs tidigare 

yrkeserfarenhet som sjuksköterska och även erfarenheter inom specialistområdet. Den 

erfarna anestesisjuksköterskan kan med en blick ta in viktig information om hur 

patienten mår i stunden och är förberedd inför det oförberedda som kan inträffa.  
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Hur ges den goda sömnen? Det finns ingen färdig definition på vad som är god sömn. 

Anestesisjuksköterskan gör individuella bedömningar utifrån egen kunskap och 

erfarenhet. Det ligger i anestesisjuksköterskans profession att behandla patienten som en 

unik individ, se helheten, minska lidandet och genom åtgärder öka välbefinnandet. 

Vården ska alltid anpassas efter individen och patientens välbefinnande bör prioriteras. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den goda sömnen inte bara innebär själva 

sövningsögonblicket utan det innefattar allt från det första mötet tills det att 

anestesisjuksköterskan lämnar över patienten till eftervården.  

 

.  

KLINISKA IMPLIKATIONER 

BIS monitorering är en viktig mätmetod som bör användas mer frekvent under anestesi 

för att mäta narkosdjupet och undvika awareness. 

 

Den perioperativa omvårdnaden bör ingå i sjuksköterskans grundutbildning. 

 

Förlängd specialistutbildning med andra inträdeskrav. 

 

Inkludera anestesisjuksköterskan i det preoperativa samtalet tillsammans med 

anestesiläkare. 

 

Införa preoperativt telefonsamtal som rutin i anestesisjuksköterskans dagliga 

verksamhet.  

 

 

VIDARE FORSKNING 

I samband med patientens hemgång vore det intressant att göra en undersökning utifrån 

patientens upplevelse av den goda sömnen. Det skulle kunna göras som en kvantitativ 

studie där patienten får fylla i ett frågeformulär och svara på frågor om sina upplevelser 

om vad som är god sömn. Anestesisjuksköterskan lägger frågeformuläret i 

patientjournalen och patienten får med sig det hem för att kunna besvara frågorna 

hemma. Patienten skickar in svaren till ansvarig anestesisjuksköterska som 

sammanställer resultaten och de presenteras i en studie. Det skulle vara inspirerande att 

forska vidare på en högre nivå kring vad som är god sömn i den perioperativa 

omvårdnaden ur ett patientperspektiv. 

 

 

SLUTSATS 

Anestesisjuksköterskorna i studien värnar om den perioperativa omvårdnaden. De 

lägger tonvikten kring patientens välbefinnande preoperativt för att kunna lägga 

grunden för en god sömn. Anestesisjuksköterskorna har en tyst kunskap som kan lindra 

lidande och främjar en säker övervakning. De vill värna om individens integritet, 

autonomi och träda fram som patientens advokat. Varje patient är en unik individ som 

har specifika omvårdnadsbehov och målet med omvårdnaden är att ge patienten en god 

sömn. 



 25 

REFERENSER 

Arlebrink, J. (1996). Grundläggande vårdetik – teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Avidan, M S., Lini Zhang, B Ch., Burnside, B A., Finkel, K J., Searleman, A C., 

Selvidge, J A., Saager, L., Turner, M S., Rao, S., Bottros, M., Hantler, C., Jacobsohn, 

E., & Evers A S. (2008). Anesthesia  Awareness and the Bispectral Index. The New 

England Journal of Medicine, 358 (11), 1098-108. 

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert – mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Benner, P., Tanner, C., & Chesla C. (1999). Expertkunnande i omvårdnad – omsorg 

klinisk bedömning och etik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bhargava,  A.K., Setlur, R.,  & Sreevastava, D ( 2004). Correlation of Bispectral Index 

and Guedal`s Stages of Ether Anesthesia. Anesth Analg, 98, 132-34. 

 

BIS Index Range. Hämtad 2010-01-10 från 

http://www.ispub.com/ispub/ijnm/volume_4_number_1_32/the_effe 

 

Buhre, W., & Rossaint, R. (2003). Perioperative management and monitorering in 

anaesthesia. The Lancet, 362, 1839-46. 

 

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande – det onödiga lidandet [Electronic version]. Vård i 

Norden. 22 (1), 4-8. 

 

Dahlberg, K.,  Segesten, K.,  Nyström, M.,  Suserud, B-O.,  & Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Drummond, J C. (2000). Monitoring Depth of Anesthesia. Anesthesiology, 93(3), 876-

82. 

 

Eklund, J. (2006). Sen start för svensk anestesiologi. Läkartidningen, 19 (103). Hämtad 

2010-04-13 från  

http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=4013 

 

Enlund, M., Sandin, R., Samuelsson, P., Reinstrup, P., Hidestål, J., & Jakobsson, J. 

1998). Narkosdosering – en svår balansgång. Läkartidningen, 48 (95), 5477-82. 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Liber Utbildning. 

 

Geisz-Everson, M., & Wren, K. R. (2007). Awareness Under Anesthesia. Journal of 

PeriAnesthesia Nursing, 2 (22), 85-90. 

 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2008). Tillämpad kvalitativ forskning. 

Lund: Studentlitteratur. 

http://www.ispub.com/ispub/ijnm/volume_4_number_1_32/the_effe
http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=4013


 26 

 

Granum, V. (1994). Att undervisa i en vårdsituation - en självständig 

omvårdnadsfunktion. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hovind, I. (red.) (2005). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

HSL, (1982:763). Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Jonsson, L. (1997). Att söva med gas – en enkel, förutsägbar och säker anestesimetod. 

Andra upplagan. Eblo HB Östersund. 

 

Kasén, A. (2002). Den vårdande relationen. (akad.avh). Åbo Akademi. Finland. 

 

Khosrowpanah, N., Liljebäck, V., Pajunen, J., & Wedholm, A. (2004). Bispektralindex 

vs Entropy – En jämförelse av två tekniker för sömndektering. Karolinska Institutet. 

Hämtad 2010-01-28 från http://www.datex-

ohmeda.com/products/supplies_entropy_accessories_B.htm  

 

Kiessling., T. & Kjellgren. K I. (2004). Patienters upplevelse av delaktighet i vården. 

Vård i Norden, 74(24), 31-35.  

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lindhom, M-L. (2009). Utlity of Bispectral Index (BIS) Monitoring During General 

Anestehsia. Karolinska Institutet. Hämtad 2010-01-28 från 

http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-697-2/thesis.pdf 

 

Lindwall,  L., & von Post,  I. (2008). Perioperativ vård - den perioperativa 

vårdprocessen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Martin, D. (1996). Pre-operative visits to reduce patients anxiety: a study. Nursing 

Standard, 23, 33-38. 

 

Myles, P S., Leslie, K., McNeil,  J., Forbes., A & Chan M T V. (2004). The Lancet, 63, 

1757-63. 

 

Oullette., S M & Simpson C (1998). Monitoring for Intraoperative Awareness. AORN 

JOURNAL, 68 (6), 950-61. 

 

Patel, D.F., & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Samuelsson, P., Brudin, L., & Sandin, R. H.(2007). Late Psychological Symptoms after 

Awareness  among Consecutively Included Surgical Patient. Anesteshiology 1 (106), 

26-32. 

 

Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)

http://www.datex-ohmeda.com/products/supplies_entropy_accessories_B.htm
http://www.datex-ohmeda.com/products/supplies_entropy_accessories_B.htm
http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-697-2/thesis.pdf


 27 

SBU Alert-rapport. (2008). EEG baserad anestesidjupsmonitorering vid kirurgi. Hämtad 

2010-02-20 från http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/EEG-baserad-

anestesidjupsmonitorering-vid-kirurgi/  

 

Segesten, K. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. 

 

SFAI (2005). Svensk Förening för Anestesivård och Intensivvård. Hämtad 2010-05-05 

från http://www.sfai.se/riktlinjer/riktlinjer  

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor. 

(SOSFS 1995:5). Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Stolt, C-M. (2000). Beröringens betydelse i vården. Läkartidningen, 19, 2364-65. 

 

Strachan, A.N., & Edwards, N.D. (2000). Randomized placebo – controlled trial to 

asses the effect of reminfentanil and propofol on bispectral index and sedation. British 

Journal of Anesthesia, 84 (4),489-90. 

 

Sunde, S. (2003). Ullevåls sjukhus anestesikliniken: Hämtad 2010-05-03 från 
http://home.hio.no/~bergsvei/Forelesninger/Inhalasjonsanestesi_1_2003_svein_sunde.pdf 

 

Svenska Akademiens ordbok. (2008). Hämtad 2010-04-28 från 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/       

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Kompetensbeskrivning för legitimerad  

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. 

Hämtad 2010-03-01 från 

http://www.swenurse.se/Publikationer--

Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Kompetensbeskrivning-

for-legitimerad-sjukskoterska-med-specialistsjukskoterskeexamen-med-inriktning-mot-

anestesisjukvard/ 

 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2010-04-12 från 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningetiska_princi

per_tf_2002.pdf   

 

Von Post, I., Frid, I., Kelvered, M., & Madsen, C. (2005). Den perioperativa dialogen – 

möjligheter och hinder för nya vanor i praxis. Vård i Norden, 78 (25), 37-42. 

 
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

 

 

 

 

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/EEG-baserad-anestesidjupsmonitorering-vid-kirurgi/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/EEG-baserad-anestesidjupsmonitorering-vid-kirurgi/
http://www.sfai.se/riktlinjer/riktlinjer
http://home.hio.no/~bergsvei/Forelesninger/Inhalasjonsanestesi_1_2003_svein_sunde.pdf
http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska-med-specialistsjukskoterskeexamen-med-inriktning-mot-anestesisjukvard/
http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska-med-specialistsjukskoterskeexamen-med-inriktning-mot-anestesisjukvard/
http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska-med-specialistsjukskoterskeexamen-med-inriktning-mot-anestesisjukvard/
http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska-med-specialistsjukskoterskeexamen-med-inriktning-mot-anestesisjukvard/
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningetiska_principer_tf_2002.pdf


 28 

 

 

 

 

 

Bilaga1 

RESULTATÖVERSIKT 
Domäner Underkategorier Kategorier 

 

Välbefinnande Första mötet 

   

Vara förberedd  

 

Bemötande  

Etablera kontakt  

 

Skapa förtroende 

 

Trygghet  

Information 

 

Berätta vad som händer 

 

 

Närvaro  

Tyst omvårdnad 

 

Tyst kunskap 

 

 

Patientens advokat  

Lidande 
 

Känna oro 

 

Tappad kontroll 

 

Tappad identitet 

 

Otrygghet  

Övervakning 
 

Medicinskteknisk övervakning 

 

Klinisk övervakning 

 

Monitorering  
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 Bilaga 2 

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 syftet med vår studie är att beskriva 

anestesisjuksköterskans upplevelse av att ge god sömn till patienter. Tanken med vårt 

examensarbete är att få fördjupad kunskap om vad som är god sömn och främjar 

patienters välbefinnande under den perioperativa fasen. Metoden i examensarbetet är 

kvalitativa intervjuer med 6-8 anestesisjuksköterskor. Intervjuerna kommer att göras av 

undertecknade studenter under våren 2010 på xxxxxxx och xxxxxxxx sjukhus. Varje 

intervju beräknas ta ca 20-40 minuter. 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 XXXXXXXXXXX 
 

Med varma hälsningar 

 

__________________________       __________________________ 

Katarina Helmersson                              Helena Linder 

E-post: XXXXXXXXX                                 E-post: XXXXXXXXX   

Tfn XXXXXXXXXXX                             Tfn XXXXXXXXXXX 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Katarina Helmersson och Helena 

Linder genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Ort /    2010 

 

_______________________________ 

 

Verksamhetschef, An/OP/IVA Sjukhuset i XXXXXXXX 
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 Bilaga3 

Information till vårdenhetschef 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Borås. Som del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete, magisteruppsats där syftet med studien är att beskriva 

anestesisjuksköterskans upplevelse av att ge god sömn till patienten. Tanken med vårt 

examensarbete är att få fördjupad kunskap om vad som är god sömn och främjar 

patientens välbefinnande under den perioperativa fasen. Metoden i examensarbetet är 

kvalitativa intervjuer med 6-8 anestesisjuksköterskor.  Intervjuerna kommer att göras av 

undertecknade studenter under våren 2010 på xxxxxxxx  och xxxxxxxx sjukhus. Varje 

intervju beräknas ta ca 20-40 minuter. 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: XXXXXXXXX 
 

Med varma hälsningar 

 

__________________________       __________________________ 

Katarina Helmersson                              Helena Linder 

E-post: XXXXXXXXX                                 E-post: XXXXXXXXX   

Tfn:XXXXXXXXXXX                             Tfn: XXXXXXXXXXX 
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 Bilaga4 

Informationsbrev till anestesisjuksköterska 
Till dig som arbetar som anestesisjuksköterska vid xxxxxxxx sjukhus. Vi är två 

sjuksköterskor, Helena och Katarina som studerar på specialistutbildningen med 

inriktning mot anestesisjukvård på Högskolan i Borås. Under våren 2010 skriver vi vårt 

examinationsarbete, magisteruppsats som en del av vår utbildning. Syftet med 

examinationsarbetet är att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse att ge god sömn 

till patienten. Tanken med examensarbetet är att få fördjupad kunskap om vad som är 

god sömn och främjar patientens välbefinnande under den perioperativa fasen. 

Förhoppningen är att få fördjupad kunskap inom ämnet som kan tillämpas både kliniskt 

i verksamheten men också teoretiskt i utbildningen. Metoden i arbetet är kvalitativ 

innehållsanalys och vårt mål är att intervjua 6-8 kliniskt verksamma 

anestesisjuksköterskor med minst tre års arbetslivserfarenhet inom yrket. Intervjuerna 

kommer att göras av undertecknade studenter under februari – mars 2010 på 

anestesikliniken i xxxxxxxx och på operation i xxxxxxxx. Varje intervju beräknas ta ca 

20-40 minuter. Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt om studiens syfte och 

intervjuernas genomförande. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut ordagrant. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Svaren behandlas konfidentiellt 

och kommer inte kunna härledas i presentationen av arbetet. 

 

Vid frågor kontakta någon av oss: 

 

Handledare 
Anders Jonsson 

Tfn XXXXXXXXXXX 

Mobil: XXXXXXXXXXX 

 

Helena Linder 

Tfn XXXXXXXXXXX 

 

Katarina Helmersson 

Tfn XXXXXXXXXXX 

 


