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Sammanfattning    
 
Preoperativ oro och/eller ångest hos patienter som skall genomgå en operation är ett 
mycket vanligt förekommande fenomen. Som en del i anestesisjuksköterskans 
arbetsuppgifter ingår att lindra denna oro. Denna studie utgår ifrån 
anestesisjuksköterskans perspektiv och syftade till att undersöka hur de upplever och 
erfar mötet med denna patientkategori. En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Nio 
anestesisjuksköterskor intervjuades. Av den insamlade datan gjordes en kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet utmynnade i tre huvudkategorier; Att möta oron, 
Vårdorganisationens inverkan på anestesisjuksköterskan samt Anestesisjuksköterskans 
strategier i mötet med patienten. I studiens resultat framkom att anestesisjuksköterskor 
dagligen möter patienter som upplever en preoperativ oro och ångest i varierande grad. 
Oron och ångesten inför en operation visade sig hos patienterna på olika sätt. Olika 
känslor framkallades hos anestesisjuksköterskorna i mötet med patienten såsom 
frustration och ledsamhet. I resultatet framkom att vårdorganisationen var ett hinder för 
att kunna möta den oroliga patienten på bästa sätt och därför ansågs arbetsmiljön vara 
viktig. I resultatet kom fram att dagens sjukvård präglas av höga krav på att utföra 
många operationer på kort tid. Anestesisjuksköterskorna använde sig av olika strategier 
i mötet med den oroliga patienten. Det handlade om att förbereda sig, att finna orsaken, 
att skapa en god relation, att anpassa sig, att samarbeta med kollegor samt att använda 
läkemedel för att lindra den preoperativa oron. Studien indikerar att för ett optimalt 
omhändertagande av de patienter som upplever en preoperativ oro och/eller ångest 
måste anestesisjuksköterskan ges tid. Beslutsfattare högre upp i vårdorganisationen 
måste bli medvetna om att tid måste avsättas till reflektion och feedback för 
anestesisjuksköterskor för att möjliggöra personlig utveckling. Inom vårdverksamheten 
måste även reflektion kring hur personcentrerad vård går ihop med lean föras. Om 
anestesisjuksköterskan får tiden på sin sida minskar risken för upplevd stress och ett 
hållbart arbetsliv kan uppnås. Om den preoperativa oron och ångesten lyckas lindras 
reduceras risken för negativa konsekvenser hos patienten.  
 
Nyckelord:  anestesisjuksköterska, upplevelser, preoperativ oro, patient  
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INLEDNING 
I detta examensarbete har avsikten varit att studera området patienters oro och ångest i ett 
preoperativt skede. För att avgränsa området valdes att undersöka detta utifrån 
anestesisjuksköterskans perspektiv. Att vi har valt detta ämne beror till stor del på, utifrån egna 
erfarenheter, att oro inför operation är  ett mycket vanligt förekommande fenomen. Det är 
naturligt att känna oro preoperativt men anestesisjuksköterskans uppgift är att lindra den så att 
inte onödigt vårdlidande uppstår. Vi har därför ett intresse av att studera hur 
anestesisjuksköterskor upplever och erfar mötet med de oroliga och ångestfyllda patienterna i 
vårdverksamheten.   
 
 

BAKGRUND 

Oro och ångest 
Ottosson och D´elia (2008, s. 6) redogör för hur begreppen oro och ångest står i relation till 
varandra. Oro och ängslan benämns som en lindrigare form av ångest samtidigt som skräck, 
panik och till och med dödsångest medför en mycket allvarligare situation för patienten. Holmér 
(2016) skriver att ångest är en obeskrivlig olustkänsla i kroppen där orsaken inte alltid går att 
finna. Ibland finns det dock tydliga anledningar i form av sjukdom eller kris som kan uppstå i 
livet. Kroppen reagerar med reaktioner från nervsystemet som är omöjliga att styra. Oftast är 
ångesten ofarlig men den kan vara en mycket obehaglig upplevelse för individen. Ångest skiftar i 
intensitet och visar sig på olika sätt hos människor. De symptom som upplevs kan variera från 
gång till gång, en del kan erfara upprepade kontinuerliga ångestattacker medan andra kan uppleva 
ångest under en längre period. Ångest kan vara ett hinder i att kunna fungera i vardagen då 
individen kan ha svårt att slappna av orsakat av sömnbrist, som leder vidare till att människan blir 
mer mottaglig för stress. Vidare förklarar Valeberg (2013c, s. 316) att när människan upplever ett 
hot mot sin existens svarar kroppen med en fysiologisk stressrespons. Detta visar sig som en 
aktivering av det sympatiska nervsystemet samt att det parasympatiska nervsystemet dämpas, 
vilket leder till att adrenalin och noradrenalin frisätts. Hos människan kommer då hjärtfrekvensen 
att öka och blodtillförsel till hjärna och muskulatur att prioriteras. Valeberg (2013c, s. 316) 
beskriver vilka konsekvenser som kan uppstå för operationspatienten till följd av denna 
stressreaktion. De nämner bland annat en fördröjd sårläkning, ökad risk för trombos, infektioner 
samt upplevelse av trötthet.  
 
Tidigare forskning tyder på att en stor andel av de patienter som skall genomgå kirurgi och 
anestesi i någon form upplever ångest och oro innan sin operation (Mitchell 2009, 2010, 2013; 
Mulugeta, Ayana, Sintayehu, Dessie & Zewdu 2018). De flesta studier begränsar inte sitt urval 
utifrån om patienter har genomgått generell eller regional anestesi. I Mitchells (2013) 
undersökning framkommer dock  att patienter som genomgått generell anestesi upplever en högre 
grad av ångest och oro inför operation i jämförelse med de som genomgått regional anestesi. 
Vidare presenterar Mitchell (2009) ett resultat av en studie som behandlar enbart patienter som 
genomgått regionalanestesi, där det framkommer att den preoperativa ångest- och orosnivån är 
hög. 
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Tidigare studier visar att kvinnor upplever mer ångest och oro än män inför operation (Mitchell 
2003, 2013; Mulugeta et al. 2018; Yilmaz, Sezer, Gürler & Bekar 2012). Enligt Mitchell (2013) 
bör mer hänsyn tas till könsskillnader när preoperativ information ges. I Mitchells studie (2013) 
hade kvinnor en önskan av att ha med sig en nära vän eller partner preoperativt eller att prata med 
andra patienter för att lindra sin ångest och oro. Männen föredrog hellre att läsa information om 
sin kommande operation, läsa en bok eller lyssna på musik för att stilla sin oro, även moderna 
lokaler och utrustning hade positiv inverkan på dem. Yilmaz et al. (2012) presenterar att de 
patienter som levde ensamma upplevde en högre grad av ångest och oro samt att de med stort 
socialt nätverk erfor en lägre grad än de patienter med ett litet socialt nätverk.  Inga samband sågs 
emellan ålder och ångest. Enligt Folkhälsomyndighetens (2016) rapporter stämmer dessa 
uppgifter väl överens med hur det ser ut i samhället. Kvinnor upplever oro och ångest i större 
utsträckning än män i allmänhet.  
 
Orsaker till att patienter upplever oro och ångest inför sin kommande operation skiljer sig åt. Ett 
flertal studier (Mitchell 2013; Mulugeta et al. 2018) visar att de tankar och funderingar som 
utmynnade i oro och ångest hos patienterna handlade om anestesin, så som medvetslösheten, 
rädsla  att dö under operationen och rädsla att inte vakna efteråt. Smärta är en annan vanlig 
anledning till upplevd oro och ångest. Studier (Mitchell 2003, 2009, 2013) visar att tankar och 
funderingar kring operationen kunde öka ångestnivån. En tydlig skillnad som kan ses är att de 
patienter som opererats under regional anestesi upplevde mer ångest och oro relaterat till tankar 
över att vara vaken, känna av kirurgens ingrepp, att se operationsområdet samt att bedövningen 
skulle vara för kort tid. Enligt Mitchell (2003, 2009, 2013) uttryckte patienterna att deras ångest 
och oro skulle lindras om anestesisjuksköterskan hela tiden informerade om vad som skulle ske. 
 

 
Anestesisjuksköterskans profession – ansvar och kompentens 

Utifrån patientlagen (SFS, 2014) ingår det i sjuksköterskans skyldighet att informera patienten 
om bland annat hälsotillstånd, behandlingsalternativ och det förväntande vård- och 
behandlingsförloppet. Utifrån denna information görs patienten delaktig i sin vård. Vidare skriver 
Svensk sjuksköterskeförening (2012) att sjuksköterskan skall anpassa sin information utifrån 
patientens förutsättningar på ett lämpligt sätt samt att patienten ska erhålla tillräckligt med 
information för att kunna ge sitt samtycke till vård och behandling. Sjuksköterskan skall inta en 
hållning av respektfullhet, lyhördhet och medkänsla gentemot patienten i sitt professionella 
arbete samt inge trovärdighet och värna om patientens integritet. Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård (2012) förtydligar anestesisjuksköterskans yrkesroll. De beskriver vikten av att 
skapa tillit och förtroende för att på så sätt uppnå en känsla av trygghet och lugn hos patienten. I 
anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår även att arbeta förebyggande och planera för att 
patienten skall erfara ett så behagligt postoperativt förlopp som möjligt.  

Preoperativ information har visat sig vara en viktig aspekt. Enligt Scott (2004) kan information 
som ges preoperativt minska oro och ångest, förbättra patientens coopingförmåga samt underlätta 
det postoperativa förloppet. De patienter som har upplevt att de fått en otillräcklig sådan har 
erfarit en högre grad av ångest och oro (Mulugeta et al. 2018; Mitchell 2003).  
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Anestesisjuksköterskan i organisationen 
 
Världshälsoorganisationens definition av begreppet en sund arbetsplats innebär att alla inom 
organisationen har ett gemensamt mål att åstadkomma en arbetsmiljö som är till nytta och sörjer 
för medarbetarnas bästa. Denna målsättning innebär att medarbetarna skall uppleva en god hälsa 
och trygghet, både ur fysisk, psykisk, social och organisatorisk aspekt (WHO, 2004).    
 
Gran Bruun (2013, ss. 20-21) skriver att i den organisation som anestesisjuksköterskan befinner 
sig i har hon/han en funktion som är direkt patientinriktad vilken består av förebyggande, 
behandling, lindring och rehabilitering. Anestesisjuksköterskans övriga arbetsuppgifter innefattar 
även administration, undervisning, handledning, utveckling av professionen och forskning. Dessa 
arbetsområden benämner författaren som anestesisjuksköterskans indirekta funktion. För att 
anestesisjuksköterskan ska kunna utföra en säker patientvård måste arbetet ske strukturerat. I sitt 
arbete  krävs det att hon/han arbetar produktivt, ser till att resurserna utnyttjas effektivt samt är 
duktig på att lösa situationer där målet är gynnsam patientvård. Anestesisjuksköterskan måste i 
sitt dagliga arbete ta hänsyn till hur valen av åtgärder påverkar organisationen och dess ekonomi.  
 

 
Det perioperativa vårdandet  
 

Samspelet mellan anestesisjuksköterska och patient 
Samtalet mellan anestesisjuksköterskan och patienten som sker preoperativt bör vara en dialog 
mellan två individer. Konversationen får inte bli en utfrågning av patienten där endast 
anestesisjuksköterskan ställer de frågor som kräver svar innan operationen påbörjas. Viktigt är att 
detta samspel är ett givande och tagande, att båda parter bidrar med information. De får tillfälle 
att skapa en relation där de lär känna varandra. För att lyckas i mötet med patienten måste 
anestesisjuksköterskan vara öppen och ständigt närvarande (Lindwall, von Post och Bergbom, 
2003). Anestesisjuksköterskan måste använda sig av både verbal och icke-verbal kommunikation 
för att kunna skapa ett förtroende (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2014). Detta innebär att 
anestesisjuksköterskan måste vara medveten om sitt uppträdande vad gäller röst, blick och 
kroppsspråk (Valeberg, 2013a, s. 334). Valeberg (2013b, s. 321) menar att anestesisjuksköterskan 
skall förmedla sig med ett enkelt och tydligt språk utan alltför mycket medicinska ord. Dialogen 
bör ske i lugn och ro samt att det är viktigt att anestesisjuksköterskan tar sig tid till samtalet.  
 
Lindwall och von Post (2008b, ss. 112-113) poängterar vikten av kontinuitet. Om patienten får 
träffa samma anestesisjuksköterska under hela operationsförloppet skyddas patientens värdighet 
och oro och rädsla som finns kan lindras. Patienten känner sig sedd och viktig samt upplever 
tilltro till personalen inför operationen. Om denna kontinuitet inte kan uppnås i det dagliga 
arbetet kan ingen helhet åstadkommas och patientens tillit till anestesisjuksköterskan kan inte 
skapas.  
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Anestesisjuksköterskan måste vara medveten om att patientens tidigare erfarenheter och 
förväntningar spelar stor roll för hur de upplever sin situation. Positiva erfarenheter leder 
förmodligen till att patienten upplever mindre oro och ångest samtidigt som patienter med 
negativa upplevelser i bagaget kan erfara mer oro och ångest (Moene, Bergbom och Skott, 2006). 
Enligt Mitchell (2003) upplever de som inte opererats frivilligt samt de som inte har opererats 
någon gång tidigare mer ångest än andra.  

Sundqvist och Anderzén Carlsson (2014) presenterar i en studie där anestesisjuksköterskor 
intervjuades att de ansåg att ha ett respektfullt bemötande och god dialog gentemot patienten var 
av värde. Anestesisjuksköterskorna önskade att behandla patienterna på samma sätt som de själva 
hade velat bli bemötta. För att kunna utföra en säker vård upplevde anestesisjuksköterskorna att 
de hade dialogen med patienten som främsta verktyg.  

 
Professionell naturlig vård 
Lindwall och von Post (2008b, ss. 44-45) förklarar att den professionella naturliga vårdens 
grundmotiv är caritas. Detta begrepps innebörd handlar om kärlek till en annan människa samt 
barmhärtighet. Denna vård baseras på en människas grundläggande behov och begär efter 
exempelvis liv, kärlek och närhet som hon behöver oavsett hennes nivå av hälsa. Vidare skriver 
författarna om olika vårdhandlingar som har sin grund i den professionella naturliga vården. Att 
bry sig om, att ansvara för samt att skapa tillit är några som träder fram. Att bry sig om innebär 
att anestesisjuksköterskan är verkligt närvarande och aktivt lyssnar på patienten i mötet med 
denne. Fortsättningsvis betyder det att anestesisjuksköterskan även visar omtanke, känner 
medlidande samt lägger vikt vid patientens oro och rädslor och ger patienten möjlighet att prata 
om dessa. Att ansvara är en annan vårdhandling som lyfts, där  anestesisjuksköterskan visar att 
hon/han finns till för patienten. Anestesisjuksköterskan ser till att patientens värdighet skyddas 
och hennes/hans ansvar blir synligt genom viljan att ständigt finnas till för patienten. Slutligen är 
tillit en viktig del i den professionella naturliga vården. Tillit kan jämföras med förtroende, löfte 
samt förväntan och misstro är dess motsats. Ur en anestesisjuksköterskas perspektiv innebär tillit 
att ta emot och värna om det förtroende som patienten önskar ge. I tilltro till 
anestesisjuksköterskan lämnar patienten över sitt liv i hennes/hans händer. I och med denna 
överlämning förväntas anestesisjuksköterskan ta emot patienten samt hålla sitt löfte om att inte 
lämna patienten under operationen.  
 

Den perioperativa vårdprocessen 
Eriksson (2018, s. 33) beskriver den perioperativa vårdprocessen som ett verktyg som  
anestesisjuksköterskan kan använda sig av för att; planera patientens vård, få en struktur i sitt 
vårdande och i sin dokumentation samt reflektera över den vård hon/han utför. Inom ramen för 
den perioperativa vårdprocessen skapar anestesisjuksköterskan och patienten en värld 
tillsammans för att kunna förstå varandra på bästa sätt. Lindwall och von Post (2008b, ss. 82-84) 
beskriver detta samspel mellan anestesisjuksköterska och patient som en interaktiv process. Den 
perioperativa vårdprocessen påminner i utseende om en hermenutisk spiral.  De reflekterar 
gemensamt över patientens situation och genom denna eftertanke når de upp till en hermenutisk 
förståelse. Denna process delas upp i flera steg som startar med datainsamling och dataanalys 
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som har sin grund i patientens berättelse. Därefter följer planering, genomförande och 
utvärdering av given vård. 

 

Vårdrelation 
För att en vårdprocess ska fungera optimalt så är en fungerande vårdrelation en förutsättning. Det 
är i interaktionen mellan patienten och vårdaren som utvecklingen av dessa sker (Eriksson, 2018, 
s. 67). Vidare skriver Wiklund (2003, ss. 155-158) att vårdrelationen har en caritativ innebörd 
och syftar alltid att se till patientens bästa. För att vårdrelationen skall bli så bra som möjligt är 
ömsesidighet viktigt. Dels att patienten inbjuder vårdaren till sin tillvaro, och dels att vårdaren 
visar sig vara åtkomlig för patienten (Eriksson, 2018, s. 67). Viktigt är att inte glömma av att 
vårdrelationen alltid kommer att vara asymmetrisk, vilket innebär att vårdaren alltid kommer att 
ha ett överläge genom sin profession. Om vårdaren inte är öppen och följsam gentemot patienten 
kan ett lidande uppstå (Wiklund, 2003, ss. 155-158). 

  
Lidande 
Arman (2017, ss. 213-217) beskriver att all vård som bedrivs har som mål att lindra människors 
lidande. Essensen i lidande är att möta det svåra och obehagliga. Lidande är en stor del av 
människors liv. En människa kan ha svårt att uttrycka sitt lidande och det är alltid en subjektiv 
upplevelse. Vidare skriver författaren att lidandet ingår i människans natur och är en del av livet. 
 
Begreppet lidande har genom historien använts för att beskriva ett tillstånd av sjukdom eller 
ohälsa. Idag används ord som ångest, smärta och oro mer för att beskriva en människans aktuella 
tillstånd. Lidandet har förlorat sitt tidigare uttrycksfulla anseende och används nu mer sällan för 
att beskriva människans aktuella tillstånd. Begreppet lidande har ofta en mer negativ underton 
och motpol till lidande är lust och mening. Lidandet är något som driver en människa framåt mot 
något mer positivt som lust och njutning. Där av kan människor finna en mening i sitt lidande 
(Eriksson, 2018, s. 330). 
 
Varje människa kommer att gå igenom ett lidande i någon form och någon gång i livet. Det är 
också individuellt hur människor ger uttryck för sitt lidande. Att verbalisera sitt lidande kan vara 
svårt men att uttrycka det i andra former såsom ångest, oro eller smärta kan vara enklare. Lidande 
är ett innehållsrikt ord som kan vara mer ett uttryck för trauma eller något mer världsligt lidande. 
Människor som har svårt att uttrycka vad de upplever i ord kan ibland ses som ett mer fysiskt 
uttryck där kroppsspråk och beteende kan uppdaga ett lidande (Eriksson, 2018, s. 346).  
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PROBLEMFORMULERING 
Många patienter upplever någon grad av oro och ångest inför sin kommande operation. En av 
anestesisjuksköterskans främsta arbetsuppgifter är att inge trygghet och att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för patienten att kunna hantera sin situation. Om anestesisjuksköterskan inte 
lyckas med att lindra patientens oro och ångest preoperativt medför detta en stressreaktion med 
negativa konsekvenser för patienten. Det finns forskning som lyfter fram flera strategier som 
anestesisjuksköterskan kan använda sig av för att lindra oro och ångest hos patienten, både 
farmakologisk och icke-farmakologisk behandling, dock ur ett patientperspektiv. Att studier 
saknas om hur anestesisjuksköterskan upplever mötet med den oroliga patienten är tydligt. En 
fråga man också kan ställa sig är varför oro och ångest inför operation fortfarande  är vanligt trots 
att kunskap finns hur den skulle kunna lindras. 
 
 

SYFTE 
Studiens syfte var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i mötet med 
den ångestfyllda  och oroliga patienten i ett preoperativt skede.  
 
 

METOD 

Ansats 
För att svara på studiens syfte valdes en induktiv kvalitativ intervjustudie. Detta val grundas på 
Henricson och Billhults (2017, ss. 111-112) beskrivning av kvalitativ design. Det är en ansats 
som används för att få insikt i hur människor upplever och förstår en viss företeelse samt vilken 
betydelse denna har för individen. I en upplevelse finns det inget som är fel samtidigt som det 
inte heller finns någon sanning. Priebe och Landström (2017, s. 30) skriver att induktion betyder 
att forskaren utgår ifrån empirin där hon/han undersöker  ett särskilt fenomen. När denna ansats 
antas ska forskaren förhålla sig så öppen som möjligt, för att därefter redogöra för fenomenet så 
nära sanningen som möjligt.   
 
 

Urval  
Tidig kontakt togs med en vårdenhetschef vid en operationsavdelning på ett medelstort sjukhus i 
västra Sverige. Vederbörande var positiv till att bidra med deltagare i form av 
anestesisjuksköterskor som eftersöktes för studien. Detta efter att ha fått en kort muntlig 
information om studiens syfte och bakgrund. Ett informationsbrev skickades till henne som hon 
delgav intresserade deltagare (se bilaga 1). Önskemål från vår sida var att kunna genomföra cirka 
åtta  intervjuer. Samma vårdenhetschef var mycket behjälplig med rekrytering av deltagare till 
studien vilken genomfördes på två olika operationsavdelningar. Dag för när intervjuerna kunde 
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påbörjas bestämdes snabbt och antalet som kunde genomföras styrdes utefter vad verksamheten 
tillät.  
 
När urvalet planerades var en önskan att ett strategiskt urval skulle göras. Henricson och Billhult 
(2017, ss. 115-116) förklarar att denna typ av urval går ut på att forskaren vill uppnå en god 
variation  i den insamlade datan. Forskaren väljer ut deltagare med avseende på olika egenskaper. 
Ålder och kön skulle kunna vara egenskaper som hjälper till för att lyckas få en god variation. Då 
det var svårt att finna deltagare som kunde ingå i studien märktes det snabbt att vi inte kunde 
välja fritt om vilka som skulle intervjuas.  
 

Datainsamling  
 
För att samla in data genomfördes kvalitativa intervjuer. Totalt genomfördes intervjuer med nio 
deltagare, en man och åtta kvinnor. Samtliga var i en ålder mellan 39 och 62 år med en 
arbetslivserfarenhet som varierade mellan 2 till 31 år, se tabell 1. Samtliga deltagare arbetade 
inom både elektiv och akut kirurgi. Vi valde båda två att närvara vid så många intervjuer som 
möjligt då detta var genomförbart. Detta skedde vid sju av nio tillfällen. De resterande två 
intervjuerna gjordes av oss var för sig, där vi i efterhand har lyssnat in oss på den andras intervju. 
Innan varje intervju startade upprepades given information i informationsbrevet muntligt för att 
sedan ge deltagarna tillfälle att ställa eventuella frågor. Samtliga intervjuer genomfördes i 
avskildhet ifrån verksamheten för att uppnå en ostörd miljö. Intervjuerna genomfördes under 
totalt fyra vardagar. Tidigare under utbildningen gavs möjlighet att genomföra en intervju under 
verksamhetsförlagd utbildning vilken fungerade som en provintervju. Denna genomfördes på ett 
mindre sjukhus i västra Sverige. Vi bedömde att denna höll tillräcklig kvalitet och svarade an på 
studiens syfte och därför bestämdes att även denna skulle inkluderas. För att åstadkomma en 
trivsam intervjusituation bjöds deltagarna på dryck, frukt och fika. 
 
Intervjuerna varade i ungefär 20-25 minuter vardera. När vi båda närvarade vid intervjuerna hade 
en av oss en tydligare intervjuroll medan den andra hade en mer passiv roll och kompletterade 
med eventuella frågor under intervjuns gång. Kvale och Brinkmann (2014, s. 19) redogör för den 
halvstrukturerade livsvärldsintervjun, vilken genomsyrade denna studiens datainsamlingsmetod. 
Begreppet innebär att intervjuaren önskar få till sig vad deltagarna erfarit och upplevt kring ett 
visst fenomen. Vidare förklarar författaren (Kvale & Brinkmann 2014, s. 45) att en professionell 
intervju är halvstrukturerad, vilket användes i denna studie. Det innebär att samtalet mellan 
intervjuare och deltagare inte är helt öppet, men utgår heller inte från ett strikt frågeformulär. När 
frågorna i intervjuguiden formulerades valde vi att använda oss av öppna frågor, se bilaga 2. 
Detta val  grundas i Danielssons (2017, ss. 144-145) motivering att intervjuaren på detta sätt 
lyckas driva fram deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Fortsättningsvis redogör författaren 
för vad en semistrukturerad intervju innebär vilken användes i denna studie. Upplägget vid en 
sådan intervju är att öppna frågor används, dock behöver dessa inte ställas i samma ordningsföljd 
vid varje intervju. Här är det istället viktigt att den som intervjuar är följsam gentemot vad 
deltagaren väljer att lyfta fram.  
 
Samtliga intervjuer spelades in digitalt. Detta gjordes med hjälp av båda intervjuarnas 
mobiltelefoner för säkerhets skull, om tekniska problem skulle uppstå. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant.    
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Tabell 1. Beskrivning av deltagare 
 
Deltagare 

 
Kön 

 
Ålder 

Arbetslivserfarenhet 
antal år som 
anestesisjuksköterska 

1 Kvinna 48 2 
2 Kvinna 58 27 
3 Kvinna 56 31 
4 Kvinna 53 19 
5 Kvinna 38 5 
6 Kvinna 39 7 
7 Kvinna 62 20 
8 Kvinna 39 9 
9 Man 51 4 
 

Dataanalys 
Analys av insamlad data genomfördes i enlighet med Lundman och  Hällgren Graneheims (2017, 
ss. 219- 234) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Detta är en metod som innebär att fokus 
ligger på tolkning av texter, exempelvis inspelade intervjuer som sedan skrivits ut. Metoden är 
vanligt förekommande vid forskning inom vårdvetenskap. Utmärkande för en kvalitativ 
innehållsanalys är att variationer i insamlad data skall finnas genom att identifiera likheter och 
olikheter.  
 
Samtliga utskrivna intervjuer lästes upprepade gånger av båda författarna var för sig. Det totala 
innehållet i samtliga intervjuer diskuterades gemensamt. Därefter påbörjades arbetet med att 
finna meningsenheter med meningsbärande text som svarade an på studiens syfte. Dessa 
meningsenheter kondenserades, vilket innebar att texten komprimerades utan att centralt innehåll 
föll bort. De kondenserade meningsenheterna erhöll en kod, vilken kan förklaras som en etikett 
för att skildra dess innebörd. Genom denna kodning lyftes innebörden till en högre logisk nivå 
vilket benämns abstraktion (Lundman och  Hällgren Graneheim, 2017, ss. 219-234). För exempel 
på analyssteg se tabell 2. Koderna fördes samman och 12 underkategorier kunde skapas som i sin 
tur fördelades under tre huvudkategorier. Hela analysarbetet genomfördes av båda författarna 
gemensamt.    
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Tabell 2. Exempel på analysprocess 
Meningar från 

texten 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”Vi hinner inte, 
vi kan ha 20-30 
patienter på en 
dag, hur ska vi 
kunna få ihop 
att bemöta dem 
på en 
avdelning eller 
mottagning, det 
går inte” 

Många 
patienter, hinner 
inte träffa 
preoperativt 

Tidsbrist Att styras av 
produktionen 

Vårdorganisationens 
inverkan på 
anestesisjuksköterskan  
 

”Hej, xxx heter 
jag och jag ska 
ta hand om dig 
när du ska 
opereras och 
ska se till att du 
sover gott, det 
är inte riktigt 
din tur än men 
jag kommer 
tillbaka sedan” 
 

Visar sig för 
patient och 
kommer att 
finnas där  

Förmedla 
trygghet 

Att skapa en god 
relation 

Anestesisjuksköterskans 
strategier i mötet med 
patienten 
 

 

 
Etiska överväganden 
 
Författarna förde en noggrann etisk reflektion tillsammans innan studien påbörjades. Inga etiska 
risker kunde förutses inom valt område där anestesisjuksköterskor skulle deltaga i studien. Efter 
att intervjuerna var genomförda kunde det inte identifieras att någon av deltagarna hade tagit illa 
vid sig eller mådde dåligt. Då denna studie genomfördes inom ramen för en högskoleutbildning 
på avancerad nivå krävdes ingen etikprövning enligt lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS, 2003:460). Högskolan i Borås är den organisation som var ansvarig för studien. 
Denna studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2011) presenterar. Utgångspunkten har varit individsskyddskravet som innefattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna 
erhöll information om studiens syfte och hur studien planerades att genomföras. Information om 
att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att ange orsak gavs. Muntligt 
samtycke inhämtades från deltagarna efter att de erhållit muntlig och skriftlig information. 
Konfidientialitetskravet har efterföljts genom att alla uppgifter i datamaterialet har avidentifierats 
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för att inga enskilda individer skulle kunna identifieras. På detta sätt har även deltagarnas 
integritet skyddats. Deltagarnas personuppgifter har hanterats på ett sådant sätt att de inte funnits 
tillgängliga för utomstående. Det insamlade materialet användes endast för denna studiens syfte. 
Allt datamaterial kommer att förstöras när detta examensarbete är examinerat och godkänt. 
Information gavs till deltagarna att den färdigställda studien kommer att finnas tillgänglig i 
databasen Diva.    
 
 
 
RESULTAT 
Dataanalysen utmynnade i tre huvudkategorier och totalt tolv underkategorier. Dessa presenteras 
i tabell 3. Citat från intervjuerna presenteras nedan. 
 
Tabell 3. Huvudkategorier och underkategorier 
Att möta oron 
 

• Upplevd oro hos patienten 
• Hur oron visar sig 
• Hos vem oron visar sig 
• Upplevda känslor hos anestesisjuksköterskan 

Vårdorganisationens inverkan på 
anestesisjuksköterskan  
 

• Att styras av produktionen 
• Betydelsen av en tillåtande arbetsmiljö 

 
Anestesisjuksköterskans strategier i 
mötet med patienten 

• Betydelsen av att vara förberedd 
• Att finna orsaken 
• Att skapa en god relation 
• Att känna av situationen  
• Betydelsen av ett fungerande teamarbete 
• Att använda läkemedel 

 
 
 

Att möta oron 
 
Att möta oro och ångest hos patienter i ett preoperativt skede upplevdes dagligen av 
anestesisjuksköterskorna. Orsakerna till denna oro och grad av oro varierade. Vilka patienter som 
drabbades och hur denna oro gav sitt uttryck var olika. Dessa möten framkallade känslor hos 
anestesisjuksköterskorna.  
 
Denna huvudkategori presenteras genom följande underkategorier: Upplevd oro hos patienten, 
Hur oron visar sig, Hos vem oron visar sig och Upplevda känslor hos anestesisjuksköterskan.    
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Upplevd oro hos patienten 
 
I resultatet framkom att anestesisjuksköterskorna  upplevde en  tydlig skillnad på oro och ångest. 
Många berättade om att oro i preoperativt skede kunde upplevas i olika grader eller kunde 
värderas på en skala. Det kunde handla om allt ifrån  en lättare oro att vara nervös till att uppleva 
dödsångest. Anestesisjuksköterskorna erfor att patienterna i de flesta situationer kunde hantera 
sin oro. 
 
Varför oro och ångest uppstod inför en operation varierade. Deltagarna förtäljde att oron ofta 
hade sin grund i att patienterna hade en rädsla av att tappa kontrollen, att inte kunna påverka sin 
situation samt att de var tvungna att förlita sig på en okänd människa i en främmande miljö. 
 

…och sen det här att de timmarna eller minuterna försvinner från ditt liv, du har 
ingen aning om vad som har hänt under den tiden du har vart på operation… 

 
Anestesisjuksköterskorna var eniga om att det fanns en stor oro hos patienterna kring att inte 
vakna efter operationen, att vakna under narkosen, att bli blottad eller rädsla över att uppleva 
illamående och smärta efteråt. De upplevde också att oron hade andra ursprung än operationen i 
sig. Det kunde handla om patienternas livssituation och kommande framtid. 
  
 
Hur oron visar sig 
 
Genomgående i anestesisjuksköterskornas beskrivningar var att kroppsspråket hos patienterna var 
en tydlig indikator på upplevd oro. Oron kunde ge sig till känna genom tårar i ögonen, avvikande 
beteende eller i patienternas blick. De mer erfarna anestesisjuksköterskorna poängterade att deras 
kliniska blick förbättrats genom ökad erfarenhet. Ett högt blodtryck, en snabb puls och en hög 
andningsfrekvens var  parametrar som pekade på att patienterna inte mådde väl.  
Anestesisjuksköterskorna berättade att genom att ta patienten i hand kunde de känna av om den 
var kall eller varm och därav få en uppfattning om patientens grad av oro.  
 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att alla patienter uttryckte sin oro och ångest på olika vis. Till 
följd av oron erfor deltagarna att patienterna kunde verka extremt lugna, vara tystlåtna, överdrivet 
pratsamma eller utåtagerande. De kunde också märka av att patienterna upprepade sina frågor.  
 

…man brukar ju märka av lite avvikande beteende, fåordig eller vissa babblar ju på 
som bara den liksom.. 

 
Anestesisjuksköterskorna uttryckte att de flesta patienterna yttrade sin oro och hade möjlighet till 
det genom sitt språk. Dock reflekterade deltagarna över att kvinnor var bättre på att sätta ord på 
sina känslor än män. Ett flertal av anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns en skillnad 
beroende på etnicitet och kulturell bakgrund. Människor med ett annat ursprung visade sina 
känslor på ett annat sätt än svenskar genom att ropa, skrika och gråta. 
 

...de av utländsk härkomst, de visar oftast sina känslor, lever ut hur de upplever sig. 
Vi svenskar får inte visa oss svaga utan vi ska klara oss själva, där är en jättestor 
skillnad på svenska och utländska… 
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Hos vem oron visar sig 
 
Samtliga deltagare uttryckte att de kunde se oro och ångest dagligen hos patienterna inför sin 
kommande operation.  
 

…det är inte många patienter som kommer in här och känner att det här är ”a piece 
of cake” liksom… 

 
Anestesisjuksköterskorna berättade att de upplevde att preoperativ oro och ångest var nära 
förknippad med  ingreppets art och diagnos samt att patienter med psykisk ohälsa var mer 
benägna att drabbas. De såg även att  tidigare erfarenheter, vare sig om de var positiva eller 
negativa,  spelade roll för om patienterna skulle uppleva oro eller inte. I resultatet framkom 
tydligt att kvinnor var överrepresenterade dock i varierande åldrar.  Ingen tydlig åldersgrupp som 
var mer utsatt att uppleva oro kunde identifieras. Deltagarna i studien benämnde äldre som en 
bortglömd grupp, de  upplevde ofta oro och ångest men uttryckte det inte. De yngre patienterna 
utmärkte sig genom att vara mer pålästa och kunde därmed uppleva en oro som inte alltid var 
berättigad. Anestesisjuksköterskorna upplevde att patienter som vårdats utomlands, oftast i sina 
hemländer, var oroligare. Inte sällan jämförde de den vård som bedrevs där med den svenska 
sjukvården. 
 
 
Upplevda känslor hos anestesisjuksköterskan 
 
Mötet med oroliga och ångestfyllda patienter inför operation framkallade olika känslor hos 
anestesisjuksköterskorna. Känslor som uppstod innefattade allt ifrån anta en intressant utmaning 
för att se om man lyckades med att dämpa patientens oro till upplevelser av ledsamhet och 
frustation. Deltagarna i studien beskrev även känslor av att inte förstå eller att inte kunna sätt sig 
in i patientens situation. Anestesisjuksköterskorna poängterade vikten av att förhålla sig 
professionellt och inte vara för privat vilket inte alltid upplevdes vara lätt. Tydligt framkom att de 
mer erfarna anestesisjuksköterskorna hade lättare att förhålla sig neutrala och inte ta till sig i 
jämförelse med de med kortare arbetslivserfarenhet. 
 

… ibland kan jag tänka ,det är olika dagar, att oj hur klarar sig den här personen 
utanför den här dörren, kan man ens jobba. Så får man inte heller tänka, men det 
reflekterar man över och det är oproffsigt det också… 
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Vårdorganisationens inverkan på anestesisjuksköterskan  
 
Att vårdorganisationen spelar roll för hur anestesisjuksköterskorna upplever och erfar mötet med 
patienter som känner en oro och ångest inför sin operation är tydligt. Tidspress och en hög 
produktion är avgörande för hur anestesisjuksköterskorna väljer att ta sig an dessa möten. För att 
kunna bemöta preoperativ oro och ångest hos patienterna på ett bra sätt upplevdes en god 
arbetsmiljö vara viktig.  
 
Denna huvudkategori presenteras genom följande underkategorier: Att styras av produktionen 
och Betydelsen av en tillåtande arbetsmiljö. 
 
 
Att styras av produktionen 
 
Alla deltagare i studien upplevde att tiden var en faktor som hade stor inverkan på deras dagliga 
arbete. Anestesisjuksköterskorna berättade att oavsett om de hade planerade eller akuta 
operationer  på schemat var det ändå tydligt vad som skulle hinnas med. Deltagarna i studien 
skildrade en vardag som bestod av tidsbrist och ett högt flöde av patienter. Mötet med den oroliga 
patienten präglades hela tiden av ett rimlighetstänk. Anestesisjuksköterskorna ställde sig frågan 
om hur mycket tid de kunde avsätta för varje patient utan att någon skulle bli struken i slutändan. 
De fick till sig statistik där det presenterades bytestider och det hände inte sällan att de blev 
ifrågasatta varför en operation dragit ut på tiden. Deltagarna i studien upplevde att de inte alltid 
lyckades lindra patientens oro på grund av denna tidsbrist. Upplevelser av patienter på ett löpande 
band uppdagades. 
 

…det blir mer och mer produktionstänk och mer och mer mallar, att allt ska fungera 
som inom industrin… 

 
På grund av organisationens hårda krav på produktion  talade många om en roterande 
tjänstgöring som anestesisjuksköterska. De berättade att de idag inte har möjlighet att följa 
patienterna genom hela det operativa förloppet för att kunna nå uppsatta mål. 
Anestesisjuksköterskorna såg endast fördelar med detta arbetssätt, då de fick ett helhetstänk och 
förstod att de insatser som gjordes för patienten preoperativt hade betydelse postoperativt. Tydligt 
var  ändå att anestesisjuksköterskorna önskade lägga mer tid på de patienter som upplevdes 
oroliga och ångestfyllda i ett preoperativt skede. De mer erfarna anestesisjuksköterskorna 
upplevdes acceptera organisationens uppbyggnad bättre än de med mindre arbetslivserfarenhet.  
 

…så att man kan inte alltid kan ta hänsyn till att det är människor vi har med att göra 
utan det bästa hade varit en ihop-tejpad låda så att man bara läste på en etikett och 
sedan vidare, tyvärr är det så… 
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Betydelsen av en tillåtande arbetsmiljö 
 
För att kunna bemöta oroliga och ångestfyllda patienter på bästa sätt påtalade 
anestesisjuksköterskorna vikten av en god arbetsmiljö. Det ansågs vara viktigt att ha erfarna 
kollegor omkring sig för att kunna få hjälp.  Det upplevdes ibland svårigheter att utföra sitt arbete 
optimalt på grund av den hur den fysiska arbetsmiljön var uppbyggd. Deltagarna i studien 
beskrev att omgivningen kunde upplevas kompakt där de upplevde svårigheter att bevara 
sekretessen och att de inte kunde finna det enskilda rummet som krävdes för att kunna lindra 
patientens oro. En stökig atmosfär var en annan faktor som störde arbetsmiljö. 
 

…miljön är så pass kompakt att allt sker på samma ställe… 
 
Deltagarna i studien uttryckte att de upplevde att det idag krävs mer av varje enskild 
anestesisjuksköterska. Samma arbetsuppgifter skall utföras av mindre antal personal samt att inga 
vikarier finns att tillgå om ordinarie personal inte är på plats. Det framkom att 
anestesisjuksköterskan som var ansvarig för patienten preoperativt ibland var tvungen att gå in på 
sal på grund av personalbrist vilket medförde mindre tid för den oroliga patienten. Deltagarna i 
studien gav uttryck åt att de saknade återkoppling i sitt dagliga arbete kring de oroliga och 
ångestfyllda patienterna. Många blev uppgivna av att endast få återkoppling i form av avvikelser 
då en negativ händelse inträffat. Anestesisjuksköterskorna ansåg att reflektion var av stor 
betydelse och viktig för deras personliga utveckling vilket  dock inte gavs  något större utrymme 
för i verksamheten. Det framkom också att anestesisjuksköterskorna upplevde avsaknad av  
återkoppling från patienterna vilket hade sin förklaring i mestadels polikliniska ingrepp då 
patienterna blev utskrivna kort efter operation och inte hade möjlighet att delge sin upplevelse.  
 

… så säger de någonting till oss, så tror vi, att det gjorde vi bra och sedan har det 
gått några dagar och de har kommit hem, landat i allt, så var det inte så bra men det 
vet inte vi… 

 
 

Anestesisjuksköterskans strategier i mötet med patienten 
 
Anestesisjuksköterskorna använde sig utav olika tillvägagångssätt för att varje patientmöte, som 
präglades av preoperativ oro och ångest, skulle bli så lyckat som möjligt. Vikten av planering, att 
ta reda på orsaken till oron samt att uppnå ett gott samspel med patienten sågs vara utav värde. 
Andra metoder som framkom var att anpassa sig, ta hjälp av medarbetare samt att använda sig 
utav läkemedel.  
 
Denna huvudkategori presenteras genom följande underkategorier: Betydelsen av att vara 
förberedd, Att finna orsaken, Att skapa en god relation, Att känna av situationen, Betydelsen av 
ett fungerande teamarbete och Att använda läkemedel. 
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Betydelsen av att vara förberedd 
 

Tydligt var att anestesisjuksköterskorna upplevde att det var betydelsefullt att vara väl förberedd 
inför mötet med sina patienter för att kunna bemöta dem på bästa sätt. Deltagarna i studien 
berättade att tidigare journalanteckningar lästes för att kunna identifiera om det skulle finnas 
indikationer på preoperativ oro eller ångest. Stundtals fanns det dock inte tid för detta. 
Genomgående i resultatet framkom att anestesisjuksköterskorna såg vinsten av att ha kunnat 
träffa patienten tidigare. Det var inte möjligt att träffa patienterna på mottagning eller avdelning 
en tid innan operationen var planerad, även om det var önskvärt. Detta resulterade i att 
preoperativ oro och ångest hos patienterna inte kunde identifieras på ett tidigt stadium. Utifrån 
dagens förutsättningar och vårdorganisationens struktur försökte anestesisjuksköterskorna ändå 
att få till ett kort första möte, innan patienten kom till operation, då de upplevde att patienter hade 
en lugnande effekt av detta. Deltagarna i studien drog slutsatsen att patienter upplevde mindre 
preoperativ oro och ångest då en god planering fanns. Vissa patienter med särskilda behov krävde 
en bättre planering inför operationen för att kunna reducera deras oro och ångest. Optimalt var att 
de oroliga patienterna opererades så tidigt som möjligt på dagen för att undvika väntan som 
kunde skapa oro. Om det fanns svårigheter som kunde förutses kring patientens operation såg de 
vikten av att vara väl förberedda för att kunna koncentrera sig på endast patienten. 
 

…men har man mycket annat att tänka på, då tar det ju fokus ifrån patienten… 
 

Anestesisjuksköterskorna uttryckte att de upplevde att patienterna var välinformerade inför sin 
kommande operation. Skriftlig information skickades ut i förväg, dock anades det vilka patienter  
som hade tagit till sig informationen eller inte. Deltagarna i studien upplevde att det saknades tid 
där patienterna gavs möjlighet att ställa frågor. 
 
 
Att finna orsaken 
 
Karakteristiskt i resultatet var att anestesisjuksköterskorna ville skaffa sig kunskap om vad oron 
grundade sig i, detta för att kunna möta patienten på bästa vis. De beskrev vikten av att öppna 
upp för ett samtal där patienten själv fick uttrycka och berätta om vad som bekymrade dem. En 
svårighet som deltagarna i studien förtäljde var att försöka fånga upp orsaken till oron under den 
korta tid de träffade patienten inför operation. Då denna tid upplevdes begränsad lärde sig 
anestesisjuksköterskorna med ökad erfarenhet att använda den väl.  
 

…det brukar jag oftast säga när jag tar in, det är mycket bättre att du säger vad du 
känner, tycker eller vill att vi ska göra så att vi kan bemöta och ta hand om dig på 
bästa sätt. För annars, säger du inget så vet vi inget… 

 
Det fanns en önskan om att finna denna orsak för att få en möjlighet att lindra den preoperativa 
oron och ångesten. Anestesisjuksköterskorna vågade inte alltid ställa den typ av frågor som 
öppnade för ett djupare och bredare samtal. Detta på grund av att de inte visste om de hade den 
tid som krävdes för att lyssna in patienternas livshistoria.  
 

...när man väl frågar en enkel fråga så kan du få veta halva livet, men det är inte 
alltid du har tiden, det är som det är… 
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Att skapa en god relation 
 
Anestesisjuksköterskorna såg vikten av att åstadkomma en god och fungerande relation för att få 
en upplevelse av trygghet hos patienten och därmed lindra oro och ångest i ett preoperativt skede. 
För att uppnå en relation baserad på tillit, förtroende och ömsesidighet ansåg deltagarna i studien 
betydelsen av att bjuda in patienten till samtal och ge information utefter behov. Detta för att 
kunna hjälpa patienten att hantera sin situation präglad av oro. En strategi som 
anestesisjuksköterskorna använde sig av var att bekräfta patientens rädsla, oro och ångest. 
 

…de får tala om att de är rädda och att det är okej att vara rädd… 
 
De såg också meningen med ett första möte där anestesisjuksköterskan gav ett intryck av att vara 
lugn och trygg även om de upplevde sig vara stressade. Anestesisjuksköterskorna upplevde att 
det inte alltid var så lätt att skapa denna relation. Svårigheter som framkom var att inte nå fram 
till patienten, detta på grund av bristande kommunikation eller att patienten upplevdes blockerad. 
Att använda sig av tolk, ofta via telefon, kunde ses som ett hinder för att uppnå en relation. Om 
anestesisjuksköterskorna upplevde att de inte lyckades åstadkomma ett gott samspel såg de 
betydelsen av att kunna ta hjälp av erfarna kollegor eller anhöriga. Deltagarna i studien använde 
sig av olika fraser för att inge trygghet, de talade om att de kommer att finnas hos patienten under 
hela operationen och se till att de skulle ha det bra. 
 

…men det tar lite tid, klart ger man patienten 45 sekunder så kommer du aldrig 
någonsin att få reda på någonting. Tar man sig lite tid så vinner man väldigt mycket i 
förtroende hos patienten… 

 
 
Att känna av situationen 
 
Anestesisjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att anpassa sig till den situation som uppstod. 
Tydligt var att detta var en förmåga som förbättrades i takt med ökad erfarenhet då de mer 
rutinerade anestesisjuksköterskorna upplevdes mer bekväma i mötet med den oroliga och 
ångestfyllda patienten. För att kunna bemöta patienten på bästa sätt upplevde deltagarna i studien 
vikten av  att utgå ifrån där patienten befann sig. 
 

…vi är inga paragrafryttare, vi ser liksom till individen och gör undantag såklart… 
 
Att avleda patienten var en vanlig strategi som identifierades för att lindra oron. Det kunde 
handla om att erbjuda patienten att lyssna på musik eller att läsa en bok. 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att de kunde se tydliga skillnader hos de patienter de mötte, en 
del hade ett stort behov av information medan andra inte ville få någon alls. Om patienten fick 
sitta i en fåtölj och ha en möjlighet att hela tiden se personalen hade en lugnande effekt. Tidvis 
upplevde anestesisjuksköterskorna att de inte lyckades att lindra patientens oro och ångest. Det 
bästa tillvägagångssättet upplevdes då vara att skynda på och därmed söva snabbt för att inte 
trigga igång patienten ytterligare. Deltagarna i studien hade erfarenhet av att patienterna ofta 
vaknade i samma tillstånd som de befann sig i då de sövdes.  
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…för oftast är det såhär, att söver du någon som är lugn och harmonisk, men kan 
vara ledsen och så, men ändå lugn, då vaknar de oftast lugna. Söver du någon som är 
ledsen i panik, och mår jättedåligt, vaknar oftast halvt hysterisk och jätteledsen… 

 
 
Betydelsen av ett fungerande teamarbete 
 
Anestesisjuksköterskorna poängterade teamarbetets betydelse i mötet med den oroliga och 
ångestfyllda patienten. De ansåg att de var skickliga på att vidarebefordra information till sina 
medarbetare, vilket var tvunget i en  organisation där samma anestesisjuksköterska inte kunde 
följa patienten genom hela förloppet. Deltagarna i studien beskrev vikten av att kunna uppleva 
tillit till sina kollegor,  att arbeta i samma riktning och ha en förståelse för varandra, detta för att 
bemöta oroliga patienter på bästa sätt.  I resultatet framkom det upplevelser av osäkerhet och oro 
kring arbetsgruppens sammansättning hos anestesisjuksköterskorna. 
 

…vilka människor kommer jag att träffa ?... Kommer jag att klaffa med de här 
människorna ?… 

 
 
Att använda läkemedel  
 
I resultatet framkom att läkemedel användes för att lindra oro och ångest hos patienterna, dock 
inte som förstahandsalternativ. Inte sällan fick patienterna premedicinering i smärtlindrande syfte 
vilken även hade ångestdämpande effekt. Hela vårdorganisationen bygger på hög produktivitet 
och därmed korta patientmöten för anestesisjuksköterskan. Detta medförde att de inte såg 
läkemedel som en valmöjlighet för att lindra oron då effekt inte hann uppnås.  Om patienten 
erhållit en venös infart framkom det att läkemedelsbehandling användes oftare. 
 

…för att den lugnande extra tabletten hinner inte verka förrän vi är inne på salen, så 
då är det bättre att vi går och gör så här…  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att kunna besvara studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie. När människors 
upplevelser och erfarenheter om ett fenomen skall studeras är detta en lämplig metod (Kvale och 
Brinkmann, 2014, s. 41). För att komma igång med studien omgående planerades intervjuerna in 
i ett tidigt skede. Detta såg författarna som en fördel för att kunna ägna mer tid åt 
analysprocessen när datainsamlingen var avslutad. Anestesisjuksköterskorna som ingick i studien 
erbjöds att deltaga en kort tid innan intervjuerna genomfördes. Detta kan å ena sidan varit positivt 
för datainsamlingen då arbetskollegorna inte kunde diskutera ämnet sinsemellan. Å andra sidan 
skulle deltagarna kunnat ha reflekterat kring ämnet i större utsträckning innan intervjuerna om de 
informerats tidigare. En styrka som kan identifieras är att intervjuerna genomfördes på två 
sjukhus och därav tre operationsavdelningar. I och med detta anser vi att en god variation i datan 
uppnåtts.  
 
Totalt nio intervjuer genomfördes. Målsättningen innan studien påbörjades var att utföra 8-10 
intervjuer. Intervjuerna varade i 20-25 minuter vardera, vilket skulle kunna anses vara en kort tid 
för en intervju. Dock var samtliga intervjuer innehållsrika och majoriteten av insamlad data 
svarade an på studiens syfte. När intervjuerna var utförda beslutades att mängden data var rimlig 
för att kunna utföra en analys för ramen inom en magisteruppsats. Kvale och Brinkmann (2014, s. 
156) förtydligar att en mättnadspunkt kan uppnås. Detta innebär att  ingen ny kunskap erhålls 
även om fler intervjuer utförs, vilket var upplevelsen i denna studie. Henricson och Billhult 
(2017, s. 115) förklarar vikten av att finna ett relativt litet antal deltagare med olika erfarenheter 
istället för ett större antal med liknande erfarenheter för att uppnå en god variation. Innan 
studiens påbörjan planerades ett strategiskt urval. Eftersom författarna upplevde svårigheter med 
rekryteringen av deltagare till studien landade urvalet istället i ett bekvämlighetsuraval. 
Denscombe (2018, ss. 71-72) förklarar att detta urval utgår ifrån forskarens bekvämlighet och att 
forskaren därför väljer att rekrytera de deltagare som är tillgängligast. Att ett bekvämlighetsurval 
valdes att användas grundar sig i tidsbegränsning för denna studie. Vid sammanställning av 
deltagarna och insamlad data upplevdes ändå en stor variation. En utmärkande detalj i urvalet 
som är värd att nämna är att endast en man ingick i studien. Detta sågs inte som en svaghet då 
denna könsfördelning bland vårdpersonal påminner allt mer om hur det ser ut i  dagens 
vårdverksamhet. Den manliga deltagarens upplevelser och erfarenheter avvek inte från de 
övrigas.  
 
En diskussion fördes mellan författarna om båda skulle delta under intervjuerna eller inte,  då en 
medvetenhet om maktförhållanden inom en intervjusituation fanns. Kvale och Brinkmann (2014, 
s. 52) skriver att relationen mellan forskaren och intervjupersonen präglas av en asymmetrisk 
makt. I och med att forskaren besitter en kompetens inom forskningsområdet och styr 
intervjusituation har  han/hon ett  överläge gentemot intervjupersonen. Trots medvetenhet om 
dessa maktförhållanden valde författarna att närvara vid de flesta intervjuerna för att förbättra 
analysprocessen, vilket upplevdes oproblematiskt. Förmodligen berodde det på att deltagarna 
besatt sin kliniska erfarenhet som vägde upp.  För att lätta upp stämningen vid intervjutillfällena 
togs hänsyn till hur vi placerade oss i rummet samt en trivsam miljö. Författarna och 
intervjupersonen satt i en ring för att få till en upplevelse av dialog snarare än en utfrågning. Vid 
samtliga intervjuer då båda närvarade hade en av oss en intervjuroll och den andre lyssnade aktivt 
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och ställde kompletterande följdfrågor under samtalets gång. Detta skulle kunna ses som en 
svaghet, att intervjupersonen fick frågor från båda författarna, dock föll sig detta naturligt då alla 
var delaktiga i samtalet. 
 
Deltagarna i studien upplevdes vara närvarande och fokuserade under intervjuernas gång och lät 
ingenting störa vilket kan ses som en styrka. Andra fördelar som kan ses var att intervjuerna 
genomfördes under förmiddagar då deltagarna var pigga och alerta, samt under arbetstid vilket 
upplevdes öka deltagandet. Författarna uppmärksammade att anestesisjuksköterskorna  till en 
början upplevde situationen med digital inspelning  som besvärande. Detta var snabbt övergående 
och ansågs inte påverka den fortsatta  datainsamlingen. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 207) är det främsta forskningsverktyget i en intervjustudie 
intervjuaren själv. Ingen av författarna har erfarenhet av att utföra intervjuer sedan tidigare vilket 
kan ses som en begränsning i vår datainsamling. Att det fanns möjlighet att testa intervjuguiden 
innan studien påbörjades ansåg vi vara en fördel, då tid fanns att justera denna innan studiens 
start. Eftersom författarna var nybörjare som intervjuare var det betydelsefullt att använda sig av 
en intervjuguide som stöd. Om intervjuguiden blir alltför detaljrik finns det en risk för att 
information går förlorad, då intervjuaren blir för fokuserad på  sin intervjuguide (Danielsson 
2017, s. 145). Efter intervjuerna var avslutade reflekterades det kring huruvida den  insamlade 
datan  kunde sett ut om frågorna varit färre och ännu mer öppna. För att kunna bli en bra 
intervjuare krävs mycket träning. Hur bra en insamlad data är beror på intervjuarens skicklighet 
(Kvale och Brinkmann, 2014, s. 85). Under intervjuernas gång upplevde författarna att deras 
färdighet att utföra intervjuer förbättrades med tiden. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 
197) förklarar att forskaren kan förhålla sig till sin förförståelse på olika sätt. Forskaren kan 
antingen, dra nytta av sin förförståelse för att lyckas finna ny kunskap eller välja att inte använda 
sig av den. Vi har under denna studie inte aktivt hållit undan vår förförståelse men inte heller 
använt oss av den. En medvetenhet finns dock om att en forskares förförståelse kan påverka 
studiens resultat.   
 
Som analysmetod i denna studie valdes kvalitativ innehållsanalys. Detta val grundas i Lundman 
och Hällgren Graneheims (2017, s. 219) resonemang att denna metod  är mycket användbar 
oavsett forskarens rutin samt datans kvalitet. När dataanalysen påbörjades var avsikten att 
genomföra en analys som höll sig så nära texten som möjligt, att endast granska det som sades, 
vilket benämns som det manifesta innehållet. Vi upptäckte omgående att vi inte kunde  förhålla 
oss på detta vis, då det fanns risk för att väsentlig data föll bort. För att få ut så mycket 
datamaterial som möjligt fick vi ibland bli mer tolkande. Detta för att finna den latenta 
innebörden. En styrka i studien är att båda författarna genomförde hela analysprocessen 
tillsammans och diskuterade gemensamt. Detta underlättade arbetet med att finna kategorier och 
underkategorier samt ökar studiens tillförlitlighet (Lundman och Hällgren Graneheim 2017, ss. 
230-232).  
  
Meningen med att genomföra forskning är att ny kunskap skall uppdagas, dock finns det olika 
perspektiv att se på den funna kunskapen då varierande tolkningar görs. Överförbarhet och 
giltighet är två begrepp som handlar om trovärdighet. Vi har under metoden beskrivit utförligt 
varje steg som tagits under studiens gång. I resultatpresentationen valdes att presentera citat från 
anestesisjuksköterskorna. Genom dessa åtgärder skapar vi förutsättningar för läsaren att själv 
bedöma studiens trovärdighet. Läsaren får alltså på egen hand bedöma hur användbart studiens 
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resultat är i ett annat sammanhang samt grad av sanningsenlighet (Lundman och Hällgren 
Graneheim 2017, ss. 230-232).    
 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att anestesisjuksköterskor dagligen möter patienter som upplever en 
preoperativ oro och ångest i varierande grad. Oron och ångesten inför en operation visade sig hos 
patienterna på olika sätt. Olika känslor framkallades hos anestesisjuksköterskorna i mötet med 
den orolige patienten. I resultatet uppdagades att vårdorganisationen var ett hinder för att kunna 
möta den oroliga patienten på bästa sätt och därför ansågs arbetsmiljön vara viktig. Dagens 
sjukvård präglas av höga krav på att utföra många operationer på kort tid. 
Anestesisjuksköterskorna använde sig av olika strategier i mötet med den oroliga patienten. Det 
handlade om att förbereda sig, att finna orsaken, att skapa en god relation, att anpassa sig, att 
samarbeta med kollegor samt att använda läkemedel för lindra den preoperativa oron.  
 
Genomgående i resultatet är att tiden var den största faktorn som anestesisjuksköterskan styrs av i 
mötet med de oroliga patienterna. Varje dag fanns ett komprimerat operationsschema som skulle 
följas, därför var anestesisjuksköterskorna tvungna att ha ett rimlighetstänk kring hur mycket tid 
som kunde läggas på den oroliga patienten. Tydligt var att anestesisjuksköterskorna hade en 
önskan av att lindra patientens oro i ett preoperativt skede även om tiden inte alltid fanns. Detta 
överensstämmer med caritas som Lindwall och von Post (2008b, s. 44) beskriver som 
medmänsklig kärlek. Det framkom i resultatet att anestesisjuksköterskorna fortlöpande fick till 
sig statistik och bytestider och det hände att de blev ifrågasatta om varför en operation drog ut på 
tiden. Detta medför sannolikt en etisk stress hos anestesisjuksköterskorna. Denna slutsats 
stämmer överens med Radzvins (2011) studie att anestesisjuksköterskor upplevde en moralisk 
stress när de ansåg sig känna till den korrekta åtgärden men inte hade rätt förutsättningar. I 
Radzvins studie (2011) beskrivs att moralisk stress kan vara en faktor som leder till utbrändhet 
eller söker sig vidare till annan sysselsättning. Sannolikt önskar de flesta anestesisjuksköterskor 
arbeta för en hållbar utveckling och främja en sund arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160) fastslås att alla arbetstagare har en skyldighet att samverka för en god och 
utvecklande arbetsmiljö. I en studie av Anåker, Nilsson, Holmner och Elf (2015) påvisas 
svårigheter och problem inom vårdverksamheten att arbeta för en hållbar miljö. En 
anestesisjuksköterskas primära uppgift i vardagen är patientarbete samtidigt som hon/han ska ha 
en medvetenhet och arbeta för en god miljö. Utifrån hur dagens vårdverksamhet är 
organisatoriskt uppbyggd är inte arbetet för en hållbar utveckling optimal.  
 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att vårdverksamheten präglades av en hög produktion där 
patienterna upplevdes opereras på löpande band. Vidare framkom att  under senare år  har högre 
krav  ställts på ökad arbetstakt, anestesisjuksköterskorna ska utföra samma uppgifter samtidigt 
som personaltätheten minskar. Dessa beskrivningar av anestesisjuksköterskans vardag stämmer 
överens med en studie av Lindwall och von Post (2008a). Anestesisjuksköterskorna i denna 
studien nämnde inte själva begreppet ”lean”, men ”lean” används i de flesta vårdverksamheter 
och innebär att effektivisera och minska kostnader i organisationer (Kelly, 2013). Samma 
författare skildrar negativa erfarenheter av Lean i form av ohälsa och stressad personal då de 
förväntas genomföra fler arbetsuppgifter än de har kapacitet till. Vidare görs ett konstaterande att 
Lean inte kan användas i en vårdorganisation utan att riskera möjligheten till att utföra 
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personcentrerad vård. Eriksson (2018, s. 398) menar att vårdlidande kan uppstå när fokus inte 
längre hamnar på människan. Vi ser ett samband mellan användandet av Lean och risken att ett 
vårdlidande ska uppstå. När uppmärksamheten riktas mot effektivisering finns en risk att den 
oroliga patienten hamnar i kläm. I resultatet framkom att de mer erfarna anestesisjuksköterskorna 
accepterade att arbeta under krav på hög produktion bättre än de med kortare arbetslivserfarenhet. 
Orsaken till denna acceptans anser vi kan förklaras på många sätt. Antingen är dessa 
anestesisjuksköterskor mer trygga i sin arbetsroll och mäktar med en hög produktion eller så 
saknar de kraft att ifrågasätta och förändra sin arbetssituation.  
 
Svenska röda korset (2019) redogör för begreppet hållbar utveckling som innefattar ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. För att kunna åstadkomma en ekonomisk hållbar utveckling är 
den sociala hållbarheten ett villkor som måste förverkligas. Den sociala och ekonomiska 
hållbarheten handlar om att uppnå ett fungerande samhälle där människors grundläggande behov 
tillgodoses samt vara sparsam med befintliga resurser. Vi har fört en reflektion över hur denna 
hållbarhet kan kopplas till studiens resultat. Vi anser att om anestesisjuksköterskor utsätts för 
ständig stress i sitt arbete finns det en risk att han/hon hamnar i en negativ spiral och slutligen 
upplever en icke fungerande vardag. Utifrån den ekonomiska aspekten i detta sammanhang ser vi 
en risk för stigande sjukfrånvaro med inställda operationer på grund av personalbrist som följd. 
Detta leder till vårdskador hos patienter vilket medför ökade kostnader för samhället. Med 
utgångspunkt i den sociala aspekten av hållbarhet finner vi att vårdorganisationen bör satsa på 
goda arbetsvillkor, kompetensutveckling och en bra löneutveckling för specialister. Om dessa 
villkor uppfylls anser vi att en välfungerande sjukvård i samhället kan möjliggöras och befintlig 
kompetens bevaras på arbetsplatsen.  
 
Tydligt i resultatet var att anestesisjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att känna av 
situationen i mötet med den oroliga patienten. Det var först då som de kunde veta hur de skulle 
förhålla sig till och bemöta patienten samt anpassa vården. Denna strategi kan relateras till 
begreppet personcentrerad vård, vilket innebär att vården tar sin utgångspunkt i patientens 
upplevelse av ohälsa och för att kunna främja hälsa (Leksell & Lepp, 2017). I en studie (Sharp, 
Mcallister & Broadbent, 2017) framkommer att anestesisjuksköterskor har en önskan om att 
bedriva personcentrad vård vilket dock inte är genomförbart i klinisk verksamhet då tiden inte 
räcker till. Detta resultat överensstämmer med upplevelser som framkom i intervjuerna.   
 
I resultatet framkom att anestesisjuksköterskorna hade en roterande tjänst där de träffade sina 
patienter i ett pre-, intra- eller postoperativt skede. Eftersom vårdorganisationen idag är uppbyggd 
för att producera så mycket som möjligt på ett effektivt sätt är det inte möjligt att 
anestesisjuksköterskan följer patienten genom hela det operativa förloppet. Författarna förstår 
därför att det idag inte är möjligt att upprätthålla kontinuiteten. Detta är inte i enlighet med 
Lindwall och von Post (2008b, ss. 112-113) som betonar vikten av att bevara kontinuiteten. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde inte denna bristande kontinuitet som besvärande och 
författarna tolkar inte att denna brist uppenbart påverkar bemötandet och omhändertagandet av 
den oroliga patienten. Denna tolkning grundar sig i att anestesisjuksköterskorna snarare såg 
fördelar med denna roterande tjänstgöring då en helhetsförståelse kunde uppnås.      
 
Resultatet visar att anestesisjuksköterskorna upplevde att de inte fick tillräckligt med 
återkoppling i sitt dagliga arbete. Därför saknade de kunskap om hur väl de lyckades med sitt 
bemötande och omhändertagande av den oroliga patienten. Den enda återkoppling de fick 
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handlade om negativa händelser som rapporterats som avvikelser. Anestesisjuksköterskorna såg 
vikten av kontinuerlig reflektion för att kunna utvecklas individuellt vilket de dock inte fanns tid 
till. För att en personlig utveckling och ökad förståelse skall kunna uppnås krävs regelbunden 
reflektion (Ekebergh, 2018, s. 31) vilket inte överensstämmer med dagens vårdverksamhet. I 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård 
(ANIVA & SSF, 2012) skildras anestesisjuksköterskans ansvar och krav på kontinuerlig 
utveckling både teoretiskt och kliniskt. Dessa krav går inte hand i hand med de förutsättningar 
som ges från vårdverksamheten.      
 
Anestesisjuksköterskorna ansåg att det var av vikt att finna orsaken till patientens oro och ångest. 
De upplevde att det fanns hinder i den fysiska miljön för att kunna värna om patientens integritet 
och upprätthålla sekretessen. Detta strider emot ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2012) 
där det fastslås att det i professionen ingår att visa respekt samt skydda patientens integritet.   
 
Läkemedel användes av anestesisjuksköterskorna, dock allt mer sällan, för att lindra patientens 
oro och ångest. Detta var inte ett förstahandsalternativ på grund av tidsbrist. En studie (Carroll, 
Cullinan, Clarke och Davis, 2013) bekräftar att användandet av läkemedel för att lindra 
preoperativ oro och ångest är en underutnyttjad strategi. Vidare sågs fördelar med att förskriva 
ångestdämpande läkemedel till de patienter som hade behov av detta inför sin kommande 
operation. Om patienterna påbörjade ångestbehandling redan i hemmet eller på vårdavdelning 
innan ankomst till operationsavdelningen uppnåddes en god effekt. Utifrån vad som framkommit 
i resultatet kan konstateras att om den preoperativa oron och ångesten identifieras i ett tidigt 
skede skulle många patienter kunna bli hjälpta av läkemedel. 
  

Slutsatser 
Denna studie bekräftar att patienters upplevelser av preoperativ oro och ångest stämmer väl 
överens med vad anestesisjuksköterskor erfar. Anestesisjuksköterskor innehar strategier att 
använda sig av för att lindra denna preoperativa oro och ångest. Däremot hindras de av hur 
dagens vårdverksamhet är uppbyggd. Höga krav på produktion medför att 
anestesisjuksköterskorna inte har tiden på sin sida för att på bästa sätt bemöta och ta hand om den 
oroliga patienten.  
 

Kliniska implikationer 
 
För ett optimalt omhändertagande av de patienter som upplever en preoperativ oro och/eller 
ångest måste anestesisjuksköterskan ges tid. Beslutsfattare högre upp i vårdorganisationen måste 
bli medvetna om att tid måste avsättas till reflektion och feedback för anestesisjuksköterskan, för 
att möjliggöra personlig utveckling. Om anestesisjuksköterskan får tiden på sin sida minskar 
risken för upplevd stress och ett hållbart arbetsliv kan uppnås. Om den preoperativa oron och 
ångesten lyckas lindras reduceras risken för negativa konsekvenser i form av medicinska 
komplikationer hos patienten. En lindrad oro och ångest kan underlätta för patienten att hantera 
sin situation vid en eventuell framtida operation. Inom vårdverksamheten måste reflektioner 
kring hur personcentrerad vård går ihop med lean föras. Är denna kombination genomförbar i 
praktiken för att anestesisjuksköterskan skall kunna utföra sitt uppdrag? 
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Bilaga 1 
 

     
 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
anestesi vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 
avancerad nivå.  

Syfte med examensarbetet är att studera hur anestesisjuksköterskor upplever och hanterar mötet 
med de oroliga och ångestfyllda patienterna preoperativt.  

Idag upplever många patienter ångest och oro i olika utsträckning inför operation. 
Anestesisjuksköterskans främsta uppgift är i detta skede att lindra denna oro och ångest och bidra 
till att patienterna skall kunna hantera den på bästa sätt. Trots mycket kunskap kring hur detta 
skulle kunna ske är alltså detta fortfarande mycket vanligt förekommande. De negativa 
konsekvenser som kan uppstå om detta inte lyckas är exempelvis fördröjt postoperativt förlopp 
och därmed förlängd vårdtid på sjukhus.   

Studien kommer att genomföras med hjälp av kvalitativa intervjuer, ca 8-10 st. 
Anestesisjuksköterskor, oavsett arbetslivserfarenhet, ålder och kön med intresse att delta i vår 
studie eftersöks. Intervjuerna uppskattas ta ca. 30 min och kommer att spelas in digitalt. Tid och 
plats för intervjuerna bestäms utifrån deltagarnas och verksamhetens önskemål.   

Deltagarna i studien får både skriftlig och muntlig information via detta informationsbrev samt 
muntlig information innan intervjun startar. Vid genomförande av denna studien följs Högskolans 
riktlinje angående FPI vilket bland annat innebär att inga personuppgifter tas upp samt att alla 
digitala intervjuer raderas efter att arbetet är färdigställt.  

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.  
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 
 

1) Vad är oro/ångest för dig? 
 

2) Hur vanligt är det med preoperativ oro/ångest inför operation/anestesi upplever du? 
 

3) Hos vilka individer upplever du mest oro/ångest? (kön, ålder, utb.) 
 

4) Vad är det som oroar de patienter som du möter? 
 

5) Hur identifierar du oron/ångesten hos dessa patienter? (kroppsspråk, verbalt…) 
 

6) Hur tänker du i mötet med denna typ av patientkategori? Hur och vad gör du? 
 

7) Upplever du att det finns några svårigheter/hinder i mötet med denna patientkategori? 
 

8) Vad framkallas för känslor hos dig i mötet med dessa patienter? 
 

9) Påverkar organisationen bemötandet/omhändertagandet av dessa patienter?   
 
Exempel på följdfrågor: 

- Kan du ge exempel? 
- Kan du utveckla? 
- Hur tänker du nu? 
- Varför? 
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