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SAMMANFATTNING    
 

Tanken på att komma till en operationsavdelning kan upplevas som främmande och i 
visa fall även skrämmande. På en operationsavdelning ska flera operationer genomföras 
under en dag och flödet av patienter och operationer ska ske effektivt. För att patienten 
ska uppleva trygghet och få god omvårdnad i den situationen är det av stor vikt att få ta 
del av patientens tankar och känslor inför generell anestesi. Syftet med studien var just 
att beskriva patienters tankar och känslor inför generell anestesi. För att bäst kunna 
besvara syftet har en öppen kvalitativ induktiv intervjustudie med livsvärldsperspektiv 
använts i den här studien. Åtta intervjuer genomfördes och analyserades med hjälp av en 
induktiv innehållsanalys. Resultatet visar på en variation av upplevelser. Ett lidande i 
form av oro och otrygghet förekom hos vissa patienter, som exempelvis att inte veta vad 
som ska hända, osäkerhetskänsla och att något kan inträffa under sövningen. Även lugn 
och trygghet var känslor som uttrycktes av patienterna och till grund för det låg bland 
annat en god vårdrelation till anestesipersonalen baserat på tidigare positiva erfarenheter 
av generell anestesi. Viktigt för de patienter som intervjuades var att få tillräcklig 
information och mötas av trygg och erfaren anestesisjuksköterska. Resultatet av studien 
har bland annat väckt tankar runt hur viktigt det är att som anestesisjuksköterska få reda 
på om patienten är orolig inför sövningen och utifrån det kunna planera och utforma 
bemötandet. 

Nyckelord: anesthesia, nursing, anxiety, caring relationship, suffering, pre-
perioperative, trust, attitude. 
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INLEDNING 
 
Många patienter som ska få generell anestesi inför ett operativt ingrepp upplever 
osäkerhet (Hovind 2013, s 315). De flesta patienter i dag har kunskap om att risken för 
att få allvarliga skador i samband med generell anestesi är mycket liten, ändå oroar sig 
många inför narkos och operation (Halldin & Lindahl 2005, s. 196). Orsakerna till dessa 
känslor kan vara väntan på operation, förlust av kontroll, beroendet av andra, rädsla för 
smärta och obehag, tanken på medvetslöshet under operationen eller osäkerhet 
beträffande resultatet av operationen. Situationen som uppkommer upplevs av 
patienterna som oförutsägbar och svår att hantera. Detta kan upplevas som stressande 
för patienterna. Ju högre stressnivå patienterna upplever desto sämre klarar de av att 
anpassa sig till situationen (Hovind 2013, s 315). Rädsla och oro hos patienter är 
individuell eftersom deras erfarenheter från tidigare anestesier, sjukhusvistelser, 
mogenhetsgrad och möjlighet att förstå information skiljer sig åt (Halldin & Lindahl 
2005, s. 197). 

 

I vårt kliniska arbete som anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning kommer vi i 
kontakt med patienter som upplevs oroliga inför generell anestesi. Valet att studera 
patienternas upplevelse inför generell anestesi har väckts då vår mångåriga erfarenhet 
som anestesisjuksköterskor talar för att det är ett problem. Att få ta del av patientens 
upplevelse inför generell anestesin känns viktigt eftersom det kan bidra till förbättring 
av patientens omvårdnad. 

BAKGRUND 
 
Generell anestesi 
 

Anestesi kommer ifrån grekiskans aisthesis (känsel, förnimmelse) och betyder 
känsellöshet (Hovind 2013, s 339). Enligt Halldin & Lindahl (2005, s. 11) innebär 
generell anestesi att med läkemedel försätta patienten i ett reversibelt medvetslöst 
tillstånd. Generell anestesi kan enligt Hovind (2013, s 340) beskrivas som en 
kontrollerad intoxikation och innebär: 

 

• medvetandeförlust, smärtlindring och amnesi 

• förhindra oönskade autonoma reaktioner såsom endokrin aktivitet, hypertoni, 
pulshöjning och hyperventilation 

• förhindra oönskade somatiska reaktioner som muskelförsvar och 
avvärjningsrörelser 
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Generell anestesi kan delas upp i inhalationsanestesi där narkosmedlet inhaleras, 
intravenös anestesi där narkosmedlet injiceras i en ven och balanserad anestesi där de 
båda narkosformerna kombineras (Halldin & Lindahl 2005, s. 11). 

 
Elektiv kirurgi 
 

Ett elektivt ingrepp är detsamma som en planerad operation, där ett uppskov inte 
medför någon skada för patienten (Halldin & Lindahl 2005, s. 345). Elektiv kirurgi är 
ett ingrepp i en icke akut situation det vill säga ett kirurgiskt ingrepp som görs vid ett 
förväg bestämt tillfälle (Nationalencyklopedin, 2014).  

När datum för operationen är bestämd kallas patienterna per brev för ett 
inskrivningsbesök. Inskrivningen sker på planeringsmottagningen som ligger i 
anslutning till kirurgmottagningen, där förbereds alla patienter som ska genomgå ett 
elektivt kirurgiskt ingrepp. Förberedelserna består av information, provtagning, samtal 
med planeringssjuksköterska och operatör samt eventuellt med anestesiläkare.  

 

Anestesisjuksköterskans kompetens 
 

I början av 1960-talet tillsattes de första tjänsterna för anestesisjuksköterskor i Sverige. 
Innan dess lärde sig anestesisjuksköterskan konsten att ge narkos av anestesiologen. År 
1969 fick anestesisjuksköterskorna sin specialistutbildning vilken är unik för Sverige 
eftersom de ger sjuksköterskorna kompetens att arbeta självständigt och med ett eget 
yrkesansvar (Lindwall & von Post, 2009, s 19).   

Arbets- och funktionsområdet för anestesisjukskötersköterskan är brett och 
representerar en särskild disciplin inom sjuksköterskeyrket. En grundläggande moralisk 
utgångspunkt för anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter är att bidra till lindring eller 
frånvaro av smärta och obehag (Hovind 2013, s 17, 45). Anestesisjuksköterskan har ett 
ansvar att bedriva anestesiologisk omvårdnad och dessutom ett ansvar för att utveckla 
sitt yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt genom en ständig utveckling och 
fördjupning av teoretiska och praktiska kunskaper. I yrkesområdet för 
anestesisjuksköterskan ingår förmåga att planera, leda och utveckla arbetet i teamet 
kring patienten och samarbeta med företrädare för andra yrken i vården (Riksföreningen 
för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

För att kunna utföra anestesiologisk omvårdnad ska en anestesisjuksköterska bland 
annat kunna: 

• skapa tillit, förtroende och trygghet hos patient och närstående 

• undervisa och informera patienter och närstående 
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• säkerhetsställa patientens identitet, sidomarkering vid pariga organ samt 
positionering 

• genomföra anestesi utifrån patientens, operationens, behandlingens eller 
undersökningens förutsättningar 

• upprätthålla fria luftvägar hos patienten och övervaka, assistera och ventilera 
patienten 

• observera, övervaka, dokumentera och följa upp ventilation, cirkulation, 
anestesidjup och temperatur 

• administrera, övervaka, följa upp och dokumentera patientens blod- och 
vätskebehov samt vätskebehandling 

• administrera ordinerade anestesiologiska och intraoperativa läkemedel samt 
observera och dokumentera effekter av dessa 

• dokumentera och rapportera samt kritiskt utvärdera den perioperativa vården 

• när akuta tillstånd uppkommer handla, prioritera och ta snabba beslut 

• bedöma och identifiera avvikelser från normala perioperativa förlopp samt 
förebygga komplikationer 

• planera för patientens återhämtning och postoperativa vård 

((Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Oro och stress 
 

Oro är en mänsklig reaktion på en, för henne, okänd situation (Bailey, 2010). Oro är ett 
känslomässigt svar på upplevd hot eller fara (Carr, Brockbank, Allen & Strike 2006). 
Synonymer till oro är, orolighet, ängslan, upprördhet, rädsla, olust, disharmoni, 
bekymmer, farhåga, fruktan, nervositet, kval, stress, missnöje, uppståndelse, bråk, liv, 
larm och tumult (synonymer.se). Patienter med oro som karaktärsdrag har större risk att 
uppvisa oro inför anestesi (Haugen et al. 2009). Även förlust av personlig identitet och 
kontroll leder till oro och känsla av maktlöshet (Carr, Brockbank, Allen & Strike 2006). 
För vissa patienter framstår förlust av kontroll som en oförmåga att fungera och som en 
kränkning av deras jag (Wildman, 2008). 

Mitchell, (2010) skriver att patienten är orolig av flera orsaker inför operation men den 
främsta källan till oro är generell anestesi. Rädsla för det okända, rädsla för dåligt 
välbefinnande och dödsångest är tre grundläggande känslor för oro inför generell 
anestesi. Ytterligare faktorer som påverkar är, resultatet av operationen, negativ 
erfarenhet av tidigare anestesi, rädsla för illamående och smärta. Kvinnor upplever i 
större utsträckning än män oro inför sövning (Rosén, Svensson & Nilsson, 2008). 
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Haugen et al. (2009) har också kommit fram till att kvinnor känner mer oro än män, 
även yngre patienter och de som inte har någon tidigare erfarenhet av operation och 
anestesi tillhör gruppen. Oro hos patienter som ska opereras kan leda till, ökat behov av 
anestesimedel som i sin tur ökar riskerna under anestesi. Oro har också visat på ökad 
postoperativ smärta som kan ha effekter på det postoperativa tillfrisknandet, exempelvis 
lungkomplikationer, tromboser, förstoppning och infektioner (Bailey, 2010). Kagan & 
Bar-Tal (2007) skriver vidare att oro också kan leda till postoperativt illamående, 
trötthet, obehag, sömnproblem, energibrist, orörlighet och låg livskvalité. Tidigare 
forskning visar på att när patienter intervjuades efter genomgången operation kunde 
patienterna relatera känslan av oro inför generell anestesi kopplad till otillräcklig 
information. Ovisshet och organisatoriska orsaker såsom lång väntetid och personalens 
attityd kan öka den preoperativa oron hos patienterna (Carr, Brockbank, Allen & Strike 
2006). Halldin (2008, s 197) skriver att det är anestesipersonalens uppgift att motverka 
och lindra patientens ångest och oro genom att på ett omsorgsfullt sätt ställa frågor, 
lyssna och informera. 

Stress är anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska 
påfrestningar så kallade stressorer eller stressfaktorer (Nationalencyklopedin, 2014). 
Stressorer aktiverar det sympatiska nervsystemet och binjurebarken. Aktivering av det 
sympatiska nervsystemet kan också kallas en kamp eller flyktreaktion, kroppen försätts 
i larmberedskap för att kunna hantera en hotande situation. Binjurebarken stimuleras att 
frisätta kortisol av psykiska påfrestningar, skador, kirurgiska ingrepp, brännskador, 
smärtor och infektioner. Kortisolet gör så att kroppens kamp eller flyktsystem 
stimuleras och energiförsörjningen prioriteras. Responsen på stressens omfattning och 
varaktighet påverkar konsekvenserna för patienterna som opereras och de kan vara: 

• Nedbrytning av protein leder till att sårläkning går långsammare och till en ökad 
trötthet. 

• Ökad risk för tromboser. 

• Njurfunktionen försämras och det leder till att vätska och natrium stannar i 
kroppen och kalium utsöndras. 

• Immunfunktionerna stimuleras vid mindre ingrepp och undertrycks vid större 
operationer och i de fallen ökar risken för infektioner. 

• Sympatikusstimuleringen hämmar motoriken i mage och tarm och kan leda till 
att magsäcken inte töms vilket i sin tur kan leda till illamående och kräkningar. 

• Ökad sympatikusstimulering leder också till ökat syrgasbehov och kan leda till 
arytmier och hjärtinfarkt. 

• Förvirring. 

Responsen på stress ökar vid blödning, nedsatt näringsstatus, låg temperatur, 
syrgasbrist, rubbningar i pH och elektrolyter, och förlängs av komplikationer 
exempelvis lunginflammation och andra infektioner (Hovind, 2013, ss 318-319).  
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Lugn 
 

Patienter som känner sig lugna inför sövning har positiva erfarenheter sedan tidigare 
operationer och sövning, är välinformerade, känner trygghet i omvårdnaden och har 
positiva förväntningar (Rosén, Svensson & Nilsson, 2008). Situationer som lindrar oron 
är att som patient vara förberedd och veta vad som kommer hända. Uppmuntran och 
stöd från patienter med tidigare och liknande erfarenheter och relationen mellan 
sjuksköterska och patient lindrar och hjälper patienten att hantera oro (Carr, Brockbank, 
Allen, & Strike 2006). Kontinuerlig information och möjlighet att ställa frågor har 
också en lugnande effekt (Haugen et al, 2009). Mitchell (2010) påvisar i sin studie 
vikten att få ha anhöriga i sin närvaro i väntan på operation. Det mest effektiva för att 
minska patienters oro är utbildning, att informera om återhämtning, informera om den 
intra- och postoperativa processen och musikterapi, att preoperativt få lyssna på musik 
(Bailey 2010). 

 
Vårdvetenskapliga begrepp  
 

I människans värld ingår begrepp, som utvecklas inom vetenskapen, och med hjälp av 
begreppen formas verkligheten. Begrepp kan ses som ett fönster som öppnar nya 
perspektiv och på ett nytt sätt kan den vårdande verkligheten ses. Begrepp kan fungera i 
den kliniska situationen som ”sökarljus” som hjälper oss att se det vi inte tidigare sett. 

Att systematisera och ordna begrepp är vetenskapens uppgift och att på så sätt utveckla 
ett vetenskapligt språk som underlättar forskarens och praktikerns arbete (Bergbom & 
Wiklund 2013, ss 32-75).  

Det finns tre synsätt som kännetecknar begrepp. De tre synsätten är: 

• som mentala bilder i vår inre värld 

• som refererar till företeelser i vår yttre värld 

• användbarheten för ett gemensamt syfte 

 

Lidande 
 

Vetenskapen om människan i förhållande till hälsa, lidande och vårdande har 
humanvetenskapliga rötter och är vårdvetenskap. I vårdvetenskapen utvecklas 
kunskaper om patienten och dennes värld (Ekebergh, 2009, s 22). Vårdvetenskapen ska 
därför söka sanningen om vårdandet och ansvara för att sanningen tillägnas människan 
(Lindwall & von Post, 2009, s 14).  Lidandet är ett vårdvetenskapligt begrepp. Lida 
innebär att genomleva och utstå smärta och bära smärtsamma omständigheter. Det är 
även att genomgå, uthärda, fördra och tåla. Synonymt till lidande är plåga, smärta, kval, 
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elände, pina, vånda, prövning och tålande (Bergbom & Wiklund 2013, ss 32-75). 
Hovind (2013, s 187) definierar lidande som en fysisk, emotionell eller 
andlig/existentiell upplevelse med ångest, smärta eller oro. 

 

Grundmotivet för vårdandet är lidandet som också är en del av människans liv och 
hälsa. Lidandet har ingen mening i sig men kan få en mening genom att relateras till en 
situation där människan kan bli medveten om sina möjligheter (Lindwall & von Post, 
2009, s 14).  Kasén, Nordman, Lindholm, Lindholm & Eriksson (2008) beskriver att en 
oskiljaktig del av människans liv är lidandet och uthärdligt lidande är förenligt med 
hälsa. Klinisk definition av lidande kan vara: 

• inre oro 

• förlust och sorg 

• smärta och/eller obehag 

• förlust av kontroll 

• hopplöshet 

• bristande förmåga till anpassning 

• oro, ångest, rastlöshet, avsaknad av lugn 

• ensamhet, isolering och depression 

 

Vårdlidandet är ett ont och meningslöst lidande, som är oförenligt med vårdandets 
historiska och idéhistoriska grundmotiv som är att lindra patientens lidande. Nightingale 
uppmärksammade redan på 1860-talet att patientens lidande inte endast uppkommer ur 
sjukdom utan också ur brister och försummelser i vården (Kasén, Nordman, Lindholm 
& Eriksson, 2008). 

 

Vårdrelationen 
 

Kärnan i beskrivningen av den vårdande relationen är skyddandet av patientens 
värdighet genom att lindra hans lidande och vårdarens delaktighet genom beröringen av 
enheten kropp, själ och ande. I den vårdande relationen framträder förbindelsen där 
vårdaren tar på sig skyldigheten att värna om patientens värdighet genom att lindra hans 
lidande. Vid vårdarens första möte med patienten synliggörs förbindelsen med patienten 
genom löftet om en vårdande relation (Kasén, 2002).  
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En vårdande relation kan se olika ut i olika vårdsammanhang, en gemensam nämnare är 
avsikten att stödja och stärka patienternas hälsoprocesser. En vårdare med ett stärkande 
och stödjande förhållningssätt i vårdrelationen lyfter fram individernas inneboende 
resurser så att hälsa och välbefinnande uppnås. Att notera är också hur mötet är mellan 
levda kroppar och vikten av att vårdaren kan tyda patientens signaler även när orden är 
svårtillgängliga och budskapet svårt att uttrycka. Alla vårdare måste öppet och följsamt 
finnas till hands och svara på det vårdande behov som finns. Det är viktigt att bevara 
och främja det naturliga och normala i den vårdande relationen och med det stärks 
delaktigheten (Dahlberg & Segesten, 2011, ss 195-197). Vårdrelationen mellan 
sjuksköterska och patient ska bygga på respekt och värdighet. Relationen ska bevara 
och ge liv, uppmuntra patientens utveckling, vara förtroendeingivande, ta ansvar utan att 
kräva något i gengäld och skydda och bevara patientens värdighet (Lagerström & 
Bergbom 2006). När sjuksköterskan skapar en vårdande relation blir patienten 
involverad och det bidrar till att operationen blir förståelig, hanterlig och meningsfull 
för patienten. När patienten blir involverad och tillfredsställd stärks vägen mot hälsa och 
det med hjälp av en sjuksköterka som visar ett genuint intresse, lyssnar och är lyhörd 
inför patientens önskemål (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). Patienterna 
upplever att de krävs en personlig relation till sjuksköterskan och kontinuitet i vårdandet 
för att trygghet i vårdrelationen ska uppnås (Berg & Danielsson 2007). Även mod hos 
sjuksköterskan är en viktig egenskap för att få patienten att ta itu med sin utsatthet och 
sitt lidande (Thorup, Rundqvist, Roberts & Delmar, 2011). 

Ett möte är att två eller fler människor träffas, ofta för att sitta ner och samtala 
(Wiktionary, 2014). På en operationsavdelning vistas patienten en kort tid. 
Arbetstempot är högt och miljön är för patienten främmande, det ställer höga krav på 
den omvårdnad som anestesisjuksköterskorna ger (Halldin & Lindahl 2008, s 201). 
Vanligtvis är första mötet med patienten och anestesisjuksköterskan mycket tidspressat 
(Lagerström & Bergbom 2006). Trots tidspressen är det viktigt att 
anestesisjuksköterskan får en ensam stund tillsammans med patienten som ska genomgå 
generell anestesi. Om detta korta möte blir bra blir oftast resten av vårdförloppet bra 
(Halldin & Lindahl 2008, s 202). Patienter upplevde det mycket positivt av att känna sig 
välkommen och viktig när de kom till operationsavdelningen (Westerling & Bergbom, 
2008). Enligt Berg & Danielssson (2007) använder sjuksköterskorna sin kompetens för 
att i en tidspressad vårdande miljö forma en vårdrelation. Även Kasén (2002, s 123) 
betonar vikten av ankomstsituationen, den inger ett löfte och formar den vårdande 
relationens fortsatta utveckling. 

 

Vårdande kommunikation 
 

Människan kommunicerar verbalt och icke verbalt. Verbal kommunikation innebär alla 
uttalade ord, icke verbal kommunikation innebär gester, kroppsspråk och hur orden 
uttrycks. Tillsammans skapar de meningen med konversationen (Cvetic, 2011). Enligt 
Bergbom & Gustin Wiklund (2013, s 321), är grundförutsättningar för att förstå den 
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andres verklighet och upplevelse av hälsa och lidande, kommunikation och språk. 
Hörnstenen i den vårdande relationen är kommunikation. I den vårdvetenskapliga 
litteraturen används i många sammanhang kommunikation som ett begrepp. Vårdande 
kommunikation kan delas upp på tre olika sätt: 

• relationell kommunikation, den gemenskap som skapas mellan vårdare och 
patient 

• narrativ kommunikation, hur patientens berättelse förbinder historia, nutid och 
framtid tillsammans med lidandeberättelsen till vårdaren 

• etisk kommunikation, där den ömsesidiga respekten mellan människor 
synliggörs och där respekten för sig själv utvecklas till respekt även till andra. 

(Bergbom & Wiklund Gustin, 2013, s 323,326). 

 

Kommunikationen är en viktig del i den dagliga omvårdnaden och styrkan i 
omvårdnaden berikas och förstärks av god kommunikation. I den vårdande relationen är 
kommunikationen multidimensionell och komplex, det är en interaktion mellan de som 
är delaktiga i kommunikationen (Kennedy, Barett & Ellington, 2006). Den perioperativa 
dialogen kan ses som ett löfte där sjuksköterskan lovar att inte överge patienten. Löftet i 
den perioperativa dialogen ger sjuksköterskan och patienten en möjlighet till gemenskap 
i den värld som de båda delar. Löftet kan bli verklighet genom kontinuitet och helhet 
(Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007).  I hälso- och sjukvården idag finns en 
svårighet att genomföra goda och vårdande samtal då det fortfarande finns 
paternalistiska drag kvar vilket ökar risken till envägskommunikation, att tala till 
patienten istället för att tala med patienten. Det är viktigt att vara öppen och följsam för 
de individuella behoven och resurserna i det vårdande samtalet, risken är annars att 
samtalet blir rutiniserat och inte vårdande (Dahlberg & Segesten, 2011, s 200-213). I 
arbetsuppgifterna för anestesisjuksköterskan ingår att tillgodose patientens behov av 
information och trygghet utifrån regelverk, yrkesetiska riktlinjer och 
kompetensbeskrivningar. Patientens trygghet och copingförmåga kan ökas med hjälp av 
bra information inför det som är planerat. Patienter klarar sig ofta bättre under den 
postoperativa fasen om de har blivit välinformerade före anestesi och kirurgi. En 
skicklig anestesisjuksköterska låter patienten själv bestämma hur mycket information 
som ska ges precis innan anestesin och på vilket sätt det ska göras (Hovind 2013, s 322, 
336).  
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PROBLEMFORMULERING 
 

För att kunna utveckla omvårdnaden av patienten är det av stor vikt att få ta del av 
patientens upplevelse och känsla inför eller efter ett vårdtillfälle. Att komma till eller 
tanken på att komma till en operationsavdelning kan upplevas som något främmande 
och även i vissa fall till och med skrämmande. På en operationssal ska flera operationer 
genomföras under en dag och flödet av patienter och operationer ska ske så effektivt 
som möjligt. I det effektiva flödet och i möte med flera olika vårdare ska patienten 
uppleva trygghet och få god omvårdnad. Med tillgång till patientens livsvärld, 
berättelse, upplevelse, tankar, och känslor inför generell anestesi kan det viktiga första 
mötet med patienten förbättras. Att möta en patient som upplever stor oro inför sövning 
kräver mycket omvårdnadsarbete av anestesisjuksköterskan. Det är en av 
anestesisjuksköterskans främsta uppgift att skapa en lugn och trygg miljö för patienten. 
Det kan göras bättre med ökad kunskap om patientens tankar och känslor inför generell 
anestesi. Ett antal tidigare studier har undersökt vad patienter känner inför generell 
anestesi, endast ett fåtal belyser hur de känner dagarna innan operationen.  

Frågor som studien söker svar på är: Om patienten upplever oro, vad bottnar sig den 
oron i? Om patienterna uppvisar oro redan vid inskrivningssamtalet, vad kan göras för 
att lindra deras oro? Hur känner patienterna inför att sövas? Kan vi som 
anestesisjuksköterskor göra något för att lindra deras oro? Vad är orsaken till att vissa 
patienter inte känner någon oro inför sövning?  

SYFTE 
 
Att beskriva patienters upplevelse inför generell anestesi. 

METOD 
 
Kvalitativ intervju 
 

Kvalitativ metod är en forskningsprocedur som ger beskrivande data om människans 
eget talande, skrivna ord och observerbara beteende (Olsson & Sörensen, 2007, s, 65). 
En öppen kvalitativ induktiv intervjustudie med livsvärldsperspektiv har använts för att 
bäst kunna besvara syftet i den här studien En induktiv ansats är en objektiv analys av 
texter som tillexempel kan vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser. 
En i förväg utarbetad modell, mall eller teori används inte. (Granskär & Höglund- 
Nielsen, 2010, s 160). När tidigare studier på ett specifikt fenomen saknas eller när 
fenomenet är splittrat är en induktiv innehållsanalys användbar (Elo & Kyngäs 2007). 
Genom den kvalitativa forskningsintervjun skriver Kvale & Brinkmann (2009, s. 44) får 
man en unik tillgång att beskriva deltagarens levda vardagsvärld. Livsvärlden är den 
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värld vi lever i, får erfarenheter av, utför våra aktiviteter i och som vi dagligen tar för 
given (Bengtsson, 2001, ss 46-47). Hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar 
sig i och genom livsvärlden. Ett verkligt och vårdvetenskapligt vårdande innebär att 
förstå och klara av att möta patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2011, ss 127-
128). Den kvalitativa intervjuns syfte är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
tillstånd hos något, exempelvis den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen (Patel & Davidsson, (2011, s, 82). Kvale & Brinkmann (2009, s 46) skriver att 
den kvalitativa intervjun arbetar med ord, inte siffror. Vidare beskriver de att intervjun 
fokuserar mot forskningsämnet genom öppna frågor, intervjupersonen tar sen fram 
dimensioner inom undersökningsområdet som hon finner viktiga. 

 

Urval 
 

Efter ett skriftligt godkännande av verksamhetschefen på kirurgkliniken kunde urval av 
deltagare påbörjas (Bilaga 1). Inklusionskriterierna för deltagarna i studien var att de 
skulle genomgå ett elektivt kirurgiskt ingrepp under generell anestesi och att 
intervjuerna skulle genomföras ca en vecka innan ingreppet. För deltagarna i studien 
fanns inga exklusionskriterier. Deltagarna till intervjuerna valdes ut utifrån vilken vecka 
de skulle besöka planeringsmottagningen. Intervjuerna skulle genomföras under fyra 
redan förutbestämda veckor, där utav deltagarna i studien. Totalt kontaktades elva 
patienter per brev (Bilaga 2). Brevet innehöll information om studien, dess syfte och 
konfidentialitet och en inbjudan att delta i studien. Brevet skickades tillsammans med 
kallelsen från planeringsmottagningen. En vecka senare följdes brevet upp med ett 
telefonsamtal där deltagaren hade chansen att tacka ja eller nej till inbjudan. En man 
sköt själv upp sin operation till senare, en kvinna ansåg sig inte orka genomföra 
intervjun och en tredje äldre mans hustru tackade nej åt honom på grund av hans 
tillstånd. De åtta patienter som tackade ja till att delta i studien gav även sitt skriftliga 
samtycke genom att signera bifogat brev.  

 

Datainsamling 
 

Deltagarna informerades åter igen om användandet av bandspelare under intervjun. 
Intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum på kirurgklinikens planeringsmottagning 
utom en som genomfördes på onkologmottagningens dagvård. En intervjuguide 
användes av författarna som stöd under intervjuerna. (Bilaga 3). Inledningsfrågan var: 
Hur känner du inför sövningen nästa vecka?  

Först genomfördes en pilotintervju som även inkluderades i studien. Målet med 
intervjuerna var att få tillgång till deltagarens livsvärld, för att nå målet användes öppna 
intervjuer där deltagaren tilläts reflektera över sin livsvärld. En öppen intervju innebär 
att hela tiden vara öppen och följsam mot fenomenet och ha en tyglad reflekterande 
hållning (Dahlberg, Dahlberg och Nyström 2008, ss. 121-122, 187). De två första 
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intervjuerna genomfördes av oss gemensamt, de sex efterföljande intervjuerna 
fördelades jämnt. Intervjun kompletterades med en uppföljning där det frågades hur 
intervjun hade upplevts och om något mer fanns att tillägga (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s, 144). Intervjuerna spelades in och skrevs därefter ordagrant ner. Intervjuerna varade i 
ca 18-42 minuter.  

 

Dataanalys 
 

Intervjuerna analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys. För att beskriva 
analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys används centrala begrepp: Analysenhet, 
domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema (Granskär & 
Höglund-Nielsen, 2010, s, 162). Analysförfarandet börjades med att de noggrant 
transkriberade texterna lästes och bearbetades först enskilt flera gånger, därefter 
genomfördes samma process gemensamt. Texterna lästes och bearbetades och försök till 
fokusering och försjunkenhet i materialet gjordes, att bli ett med texten. Försök gjordes 
även att skapa en nyfikenhet på att förstå och förvånas av texten. Under hela analysen 
tyglades förförståelsen, för att vara så objektiv som möjligt vid analysen av texten men 
samtidigt komma nära fenomenet. Meningar och stycken av text som hörde ihop, 
meningsenheter, plockades ut. Meningsenheterna kondenserades, gjorde texten kortare 
och mer lätthanterlig, därefter abstraherades den kondenserade texten och lyftes till en 
högre nivå. Efter abstraktionen försågs texten med koder, en etikett på en meningsenhet. 
Koder som hade ett liknande innehåll sammanfördes till en kategori, det avslutade 
analysen.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess.     
Meningsenhet      Kondensering       Kod                      Underkategori      Kategori 

… man blir ju 
fundersam... 
lite… undrande 
och lite orolig 
eller ja ju vad 
som ska hända 
egentligen… 

Man är 
fundersam, 
orolig och 
undrar vad som 
ska hända 

Fundersam, 
orolig och 
undrande 

Att uppleva 
oro 

Uppleva 
otrygghet 

… det är ju en 
väldigt positiv 
grej i detta att 
man blir 
nedsövd, då ska 
dom ju laga en 
på något sätt… 

Väldigt positivt 
att bli sövd, man 
ska bli lagad 

Positiv 
upplevelse 

Att uppleva 
lugn 

Uppleva tillit 
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Förförståelse 
 

Förförståelse betyder vad forskaren i förväg tror sig finna och dennes syn på hur världen 
är och bör vara (Granskär & Höglund- Nielsen, 2010, s 64). Olsson & Sörensen (2007, s 
64) skriver att förförståelse är den kunskap, föreställning eller erfarenhet som finns 
inom det område som forskningen skall bedrivas. Det är viktigt att i framför allt 
kvalitativ forskning redogöra för sin förförståelse. I tolkningsprocessen förändras 
ständigt förståelsen. Utgångspunkten för tolkningen får man genom att klargöra 
förförståelsen. Det är ett kvalitetskrav att förförståelsen redovisas och personliga 
erfarenheter deklareras som är viktiga och relevanta för projektet. Objektiviteten i 
resultattolkningen får inte överskuggas av forskarens personliga erfarenhet. Även 
Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s, 135 beskriver vikten av reflektion över 
förförståelsen för att inte hindra öppenheten mot fenomenet. Forskare som inte är 
medvetna om sin förförståelse riskerar att erhålla ett forskningsresultat som mer är en 
reflektion av deras tidigare erfarenheter och oredovisade övertygelser.                                         

Innan intervjuerna i studien ägde rum skrevs förförståelsen ner och reflekterades 
noggrant. Syftet med reflektionen var att medvetandegöra förförståelsen. Förförståelsen 
bestod av en lång erfarenhet som anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning. 
Erfarenheten talade för att en oro inför generell anestesi infann sig hos många patienter 
och att detta var ett problem. Genom att reflektera och diskutera förförståelsen ofta 
genom hela forskningsprocessen gjordes försök att förhindra en inverkan på studien. 

 
Objektivitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Objektivitet är ett krav för vetenskaplig forskning. Genom att tygla sin förförståelse kan 
forskaren förhålla sig objektivt till fenomenet som studeras. Vetenskaplig forskning 
skiljer sig från andra aktiviteter genom att forskaren vill bli överraskad och vill se att det 
är annorlunda än vad som troddes från början, hitta en ny sanning och finna ny kunskap. 
Yrkesgrupper som vårdar människor, deltar i andra människors livsprojekt, deras 
innersta tankar och känslor förlitar sig på ett giltigt forskningsresultat. Ingen patient vill 
att deras liv eller välbefinnande ska äventyras på grund av att de sjuksköterskor som 
hjälper dem i olika situationer ska inneha otillräcklig kunskap, därför är validitet, 
giltighet, krav för all vetenskaplig forskning. Patienterna har en önskan om att 
kunskapen som sjuksköterskorna innehar ska vara giltig inte bara i allmänhet utan även 
för dem. Ett tredje krav på forskning är att det måste vara generaliserbart. Detta betyder 
att forskningsresultatet ska ha en allmän giltighet, att forskningsresultatet ska vara 
överförbart även på människor som inte inkluderas i studien (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström, s, 336, 2008).  
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Forskningsetiska överväganden 
 

Forskaretik är forskarens relation till forskningsuppgiften och forskningsuppdraget. 
Frågor som rör hur urval av försökspersoner sker, vilken information som ges, hur 
information ges, hur deltagandet påverkar personen under och efter projektet och hur 
publiceringen kan påverka deltagaren är forskningsetiska frågor (Gustavsson, 
Hermerén, & Peterson, 2004, s, 19).  

Det behövs ingen prövning till etiknämnden då studien bedrivs på magisternivå (Codex, 
2014). När de individer som ska ingå i en undersökning representerar en verksamhet av 
något slag måste tillstånd inhämtas för att genomföra undersökningen (Patel & 
Davidsson, 2011, s, 64). Vi måste skydda informanterna från skador och kränkningar 
enligt Vetenskapsrådet (2011). Även mindre undersökningar, exempelvis uppsatsarbete 
ska omfatta noga överväganden av de forskningsetiska aspekterna. Fyra övergripande 
etikregler har formulerats av Vetenskapsrådet: 

• Informationskravet, de som är berörda av aktuell forskning ska informeras om 
forskningens syfte. 

• Samtyckeskravet, undersökningens deltagare har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet, alla personer som ingår i en undersökning ska ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga 
inte kan ta del av dem. Offentlighet och sekretess har ett nära samband med 
frågan om konfidentialitet. 

• Nyttjandekravet, insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål. 

(Patel & Davidsson, 2011, s, 62-63). 

Potentiella etiska frågor ska redan från början av undersökningen beaktas. Att göra gott 
är en etisk princip som innebär att risken för att en informant lider skada ska vara så 
liten som möjligt. Forskaren är också skyldig att överväga möjliga konsekvenser, inte 
bara för de personer som deltar i studien utan också för den grupp som de representerar. 
Moraliskt ansvarsfyllt forskningsarbete handlar om forskarens moraliska integritet, 
känslighet för och engagemang i moraliska frågor. Betydelsen av forskarens integritet 
stärks i intervjuandet eftersom det är genom henne själv som kunskapen erhålls (Kvale 
& Brinkmann, 2009, ss, 78, 89-90). Fullständiga personuppgifter togs inte på deltagarna 
i studien. Intervjumaterialet behandlades med stor varsamhet och intervjuerna som var 
inspelade lyssnades och lästes enbart på av de personer som har anknytning till studien.  
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RESULTAT 
 

Resultatet redovisas utifrån fyra kategorier som alla svarar mot studiens syfte som är att 
beskriva patienters känslor och tankar inför generell anestesi. För att komma syftet 
närmare redovisas även underkategorierna. En översikt av kategorier och 
underkategorier presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 2. Översikt över resultatet. 

 

Underkategori          Kategori  

Att känna osäkerhet 

Att uppleva oro 

Att ha svårt med andningen 

Att förneka 

Uppleva otrygghet 

Att tappa kontrollen 

Att förlora integritet 

Uppleva kontrollförlust 

Att uppleva lugn 

Att lita på personalen 

Känna tillit 

Att få tillräcklig information 

Att personalen är professionell 

Önskemål och förväntningar 

 

 

Uppleva otrygghet 
 

Kategorin uppleva otrygghet bildades av underkategorierna, att känna osäkerhet, att 
uppleva oro, att ha svårt med andningen och att förneka. Kategorin valdes därför 
känslor som patienterna beskrev i underkategorierna speglade otrygghet.  

 

Att känna osäkerhet 
 

Några beskrivningar av osäkerhet inför generell anestesi var att tankarna går, 
fundersamhet och betänksamhet. Tankarna går runt sövningen och osäkerheten att något 
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kan inträffa trots sjukvårdens goda kvalité. Kanske är anestesipersonalen inte tillräckligt 
kompetent?  Det som framkom ofta i intervjuerna var en stor osäkerhetskänsla över vad 
som skulle hända. Det de hade framför sig var helt nytt. Funderingar kring att inte veta 
vad anestesisjuksköterskan tyckte och gjorde under anestesin och att själv inte få vara 
med och bestämma ökade känslan av osäkerhet. En deltagare uttryckte osäkerhet och 
rädsla inför anestesi vilket resulterade i att känna sig dum inför anestesisjuksköterskan. 
Osäkerheten låg även i avsaknad av tidigare erfarenhet av generell anestesi. En 
deltagare hade erfarenhet från tidigare sövning men kände trots detta en 
osäkerhetskänsla. Förklaringen kan ligga i att deltagaren sövdes och opererades akut 
och har vag minnesbild från tillfället. 

 

”…man går ju bara och funderar…vad…vad som ska hända.” 

 

”Nja, man är nog lite skakis. Det är mycket nytt och mycket som man inte vet hur det 
funkar.”  

 

Att uppleva oro 
 

Rädslan inför att sövas visade sig i intervjuerna. Oro uttrycktes över att något skulle 
hända under sövningen. Att få för mycket sömnmedel som resulterar i att inte vakna 
igen, att dö i samband med sövningen uppgavs som orsak till oro. Utifrån egen kunskap 
som sjukvårdspersonal var en patient väl medveten om riskerna med sövning och det 
orsakade oro. En deltagare hade varit med om att vakna under pågående operation och 
kände stor oro för att det skulle upprepas vid kommande sövning. Oro för att den egna 
kroppen inte ska orka eller fungera under anestesin och oro över att vara för gammal för 
anestesi, få blodproppar eller att få bestående hjärnskada var exempel som delgavs. Att 
inte tycka om att bli sövd, att tycka det är obehagligt med insomningsfasen och rädsla 
för smärta i samband med sövning var också anledningar till oro i intervjuerna.  

 

”Ja det är just det att man blir sövd…ja jag är nog inte rädd att jag ska dö…det är jag 
nog inte för jag tror att ni skulle fixa mig ändå…men det är klart att det måste finnas i 
bakhuvudet på något vis…tänk om man inte fixar det helt enkelt.”  

 

”Så att men det kan jag också känna mig lite rädd för jag vill ju inte ha någon stroke 
under tiden …”  

 

 



 16 

Att ha svårt med andningen 
  
I intervjuerna framkom att det fanns en oro över tanken att andas syrgas i masken, 
preoxynering. Obehaget baserades på tidigare erfarenheter och förklarades som instängt, 
att inte få luft och inte kunna andas när masken hölls tätt över näsan och munnen. Ett 
sätt att hantera oron över preoxyneringen var tilltron till lugnande läkemedel inför 
momentet. 

 

”Det blir så tätt, öhh instängt…men man får väl lite lugnande innan så det ska väl gå 
bra.” 

 

”Det blir ju tätt man kan ju inte andas som en vill…som man är van vid…den känslan 
fick nu…det är ju några år sedan när jag operera ljumsbråcket…och de…det stod ju 
inte på länge förrän jag somna men det var just de där andetagen…det var 
instängt…det var att…en inte skulle få luft…åt det hållet.” 

 

Att förneka 
 

Att inte tänka på sövningen var ett sätt att minska sin oro inför generell anestesi. 
Patienterna var medvetna om sin oro inför sövningen men valde att inte tänka på den 
med hjälp av förträngning och förnekelse, oron sköts upp till morgondagen. De valde 
också bort möjligheten att tala med någon i sin närhet om sövning med rädsla för att 
samtalet skulle resultera i ökad oro inför anestesin.  

 

”Det är väl det att man bara vill ha det undanstökat, man vill få det gjort så man 
kommer hem.”  

 

”Jag är nog lite nojjig asså, överhuvudtaget jag nojjar lätt för saker. Då tänker jag att 
jag skiter i det fram tills…det är ingen idé att gå liksom och oroa sig flera dagar 
innan.”  
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Uppleva kontrollförlust 
  
Underkategorierna, att tappa kontrollen och förlora integritet kunde med hjälp av 
patienternas beskrivningar, att inte ha kontroll, bli blottad och känna sig utlämnad 
samlas i kategorin att uppleva kontrollförlust 

 

Att tappa kontrollen 
 

En del av patienterna uppgav i intervjuerna att tanken på sövning var jobbig då känslan 
över att inte ha kontroll över situationen infann sig. Att inte ha kontroll över situationen 
beskrevs som en rädsla för att göra bort sig vid sövningen, att inte veta hur man kommer 
bete sig exempelvis säga en massa konstiga saker, börja vrålskrika, gråta eller slå någon. 
Tankarna bottnade delvis i okunskapen om hur de skulle reagera på anestesiläkemedel. 
Känslan av att känna sig utlämnad inför personalen på operationsavdelningen infann sig 
också.  

 

”Det är ju det…det första är att man inte är vaken…man har ju ingen kontroll över 
situationen överhuvudtaget.” 

 

”…jag vet ju att de kan sina saker dom med…de är ju proffs allihop…men man är ju 
utlämnad…när man ligger där.”  

 

Att förlora integritet 
 

En patient berättar i intervjun om rädslan för att bli blottad under sövningen. 
Förklaringen är att hon mår dåligt över att vara kraftig och känner ett stort obehag över 
att behöva ligga där halvnaken. En deltagare uttryckte rädsla för att känna någon av 
anestesisjuksköterskorna privat, det hade förstärkt känslan av att förlora integriteten. 
Samma deltagare påpekade vikten av att bli skyddad mot obehörig personal och 
medpatienter när känsliga frågor till patienten ska ställas. Av vikt var också att antalet 
personal i operationsrummet var så få som möjligt. 

 

”…eftersom man själv inte är trygg med sin egen kropp och om den då blir blottad där 
den inte behöver bli blottad…så har man visat sin…eh…dåliga sida…”  
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Känna tillit 
 

Att uppleva lugn och att lita på personalen är de två underkategorier som bildar 
kategorin att känna tillit. Känslor som tidigare positiva upplevelser, tilltro till personalen 
och en inre trygghet resulterade i tillit. 

 
Att uppleva lugn 
 

Både patienter med erfarenhet och utan erfarenhet av sövning uttalade en känsla av lugn 
inför sövningen. De uttryckte tro på att allt ska gå bra, sova gott och att vakna igen. 
Vissa äldre deltagare i studien trodde att deras höga ålder hjälpte dem att känna lugn 
eftersom de har en levd erfarenhet och kände att en kommande sövning inte påverkade 
dem så mycket. De patienter som upplevde lugn inför sövningen uppgav tidigare 
positiva erfarenheter av sövning som grund till det. De tidigare positiva upplevelserna 
ledde till en känsla av välbefinnande, att tycka om att bli sövd, skönt att få sova och 
slippa vara med under operationen. Lugnet kom också av att man visste vad som skulle 
hända. Några patienter uppgav att anledningen till lugnet inför sövningen kom från eget 
inre lugn och stark personlighet. Samtidigt uppgav vissa patienter att en planerad 
sövning gjorde dem lugnare eftersom det åsidosatte den egna, sedan tidigare psykiska 
ohälsa. En patient berättade att efter ha fått sin cancerdiagnos blivit lugn i sig själv och 
oro inför sövning också försvunnit eftersom de värsta redan inträffat. Några deltagare 
beskrev att de ser på sövningen som något positivt eftersom de ska bli lagade, få en 
bättre fungerande kropp och då hör sövningen till. En deltagare såg på sövningen som 
något självvalt, inget tvång utan ett medvetet val, alternativet var att tacka nej till 
sövning och operation.  

 

”…jag har varit med om det det ett ofantligt många gånger… nej så det nej det är helt 
ok.”  

 

”…för sådana här saker är jag inte så orolig för egentligen. …sen somnar man och 
förhoppningsvis så vaknar man. Och vaknar man inte så har man  ju inte ont av det 
heller.”  

 

Att lita på personalen 
 

Patienterna uttryckte tillit till personalen och sjukvården. De patienter som hade 
erfarenhet från tidigare sövning kände att de kunde lita på personalen och visste att de 
skulle komma i goda händer. De vet vad de ska göra och att de gör det. Exempelvis att 
få tillräckligt med anestesiläkemedel, somna skönt och bara få vila. Lita på det som 
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sker, överlämna sig, bara följa med och bli omhändertagen. En patient tyckte det var 
tryggt att ha mycket personal omkring sig och på så sätt känna sig i goda händer. 

 

”…så litar jag på dem, de är så gulliga på operation också.” 

 

”Ja, jag känner mig trygg, jaa, alla är gulliga och snälla, …alla,,,det finns inget att 
anmärka på tycker inte jag.” 

 

Önskemål och förväntningar 
 

I intervjuerna framkom önskemål som tillräcklig information och att bli omhändertagen 
av professionell personal, det resulterade i en given kategori, önskemål och 
förväntningar.  

 

Att få tillräcklig information 
 

Att få mycket information om sövningen upplevdes inte som något negativt snarare 
tvärtom, ju mer desto bättre. Att bli välinformerad inför generell anestesi lyfts fram som 
något viktigt och resulterar i ett förtroende för anestesipersonalen och en lugn patient. 
Några deltagare uppgav att de kände att ju mer de visste desto lugnare blev de inför 
sövning och med anledning av det hade de sökt mycket information på internet.  

 

”…jag känner mig lugnare då när man vet om det som ska hända på operation.”  

 

”Ja då känner jag att jag vet lite mer och ju mer man vet desto bättre…jag har ju varit 
inne på nätet och tittat så mycket som möjligt.”  

 

Att personalen är professionell 
 

Trygg, humoristisk, erfaren personal som lyssnar på patienten är önskemål från 
deltagarna i intervjuerna. Viktigt för informanterna var att anestesisjuksköterskan 
förmedlade trygghet genom att vara trygg i sin profession. Anestesisjuksköterskan får 
också gärna ha glimten i ögat och skoja med patienten fast på ett respektfullt sätt. En 
deltagare beskrev att skojet lurar deltagaren att inte känna oro och dämpar en laddad 
situation. Det uppskattas att anestesisjuksköterskorna berättar att de är vana och har en 
lång arbetslivserfarenhet, det lugnar. Deltagarna vill att de erfarna 
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anestesisjuksköterskorna bidrar med berättelser om att det inte är unikt att känna oro 
inför generell anestesi, säga att det går bra och att de har kontroll. Ytterligare önskemål 
på personalens professionalitet var att de skulle vara lugna och förstående. En deltagare 
beskrev att en lugn anestesisjuksköterska inger förtroende och har en lugn inverkan på 
patienten. 

 

”…så trygg lite rolig personal som är lite van och lyssnar på patienten.” 

 

”…självklart är ju bemötandet enormt viktigt…att man har liksom glimten i ögat och är 
lite skämtsam och man är lite det tror jag också är väldigt bra…man kan skoja om det 
men även vara professionell i sitt yrke…personalen är kunnig och har gjort det här 
flera gånger att man inte är nybörjare i detta…” 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien har uppnåtts, syftet var att få reda på patienters upplevelser inför 
generell anestesi och det går att finna i resultatet. Fyra kategorier sammanställdes i 
resultatet: att uppleva otrygghet, att uppleva kontrollförlust, känna tillit och önskemål 
och förväntningar. I kategorin att uppleva otrygghet ingår underkategorierna: att känna 
osäkerhet, att uppleva oro, att ha svårt med andningen och att förneka vilket är en 
negativ upplevelse för patienten. Kategorin uppleva kontrollförlust innehåller 
underkategorierna: att tappa kontrollen och förlora integritet vilket också är en negativ 
upplevelse för patienten. Känna tillit, den tredje kategorin innehåller underkategorierna: 
att uppleva lugn och att lita på personalen som beskriver en positiv upplevelse. Den 
sista kategorin, önskemål och förväntningar har underkategorierna att få tillräcklig 
information och att personalen är professionell. Önskemål och förväntningar är en 
upplevelse om hur patienterna vill bli omhändertagna. Resultatdiskussionen presenteras 
utifrån de vårdvetenskapliga begrepp som omnämnts i bakgrunden: vårdrelationen, 
vårdande kommunikation och lidande. 

 

Vårdrelationen 
 

Patienter som upplevde lugn inför generell anestesi hade sedan tidigare positiva 
erfarenheter av sövningen. Vissa patienter uppgav att de tyckte om att bli sövda, att det 
var en känsla av välbefinnande. Lugnet kunde också förklaras av att de visste vad som 
skulle hända. Ytterligare förklaringar var ett eget inre lugn och att deras sedan tidigare 
psykiska ohälsa åsidosattes. En del patienter upplevde att sövningen inte var någon stor 
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händelse i jämförelse mot vad de tidigare gått igenom. Caumo, Schmidt, Schneider, 
Bergmann, Iwamoto, Bandeira & Ferreira, (2001), har i sin studie kommit fram till 
motsatsen, att patienter med psykisk ohälsa upplever många gånger oro inför generell 
anestesi. Patienter med erfarenhet och utan erfarenhet uttalade båda en känsla av lugn 
inför generell anestesi, känsla av att allt skulle gå bra, sova gott och vakna igen. Som 
anestesisjuksköterska är det viktigt att vårda dessa patienter så de får behålla sitt lugn 
och goda erfarenheter från tidigare sövning.  

Ytterligare en orsak till lugn hos patienterna var deras förtroende till personalen. De 
patienter som varit sövda sedan tidigare visste att de kunde lita på personalen och skulle 
komma i goda händer. Caumo et al, 2001, förklarade i sin studie orsaken till varför 
patienter som tidigare genomgått generell anestesi uppvisade mindre oro. Förklaringen 
är att tidigare erfarenhet kan antingen dämpa eller förvärra oron beroende på kvalitén 
vid tidigare erfarenheter av generell anestesi. 

 

Vårdande kommunikation 
 

En studie påvisade att när patienten får samtala med anestesisjuksköterskan ökar 
patientens tillit (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & Almerud Österberg, 2012). I 
resultatet framkom önskemål om att bli välinformerad. Förväntningar fanns om att bli 
omhändertagen av en lugn, trygg och professionell personal. Mavridou et al (2012) 
beskrev att patienter lägger stor vikt i att personalen är tillräckligt kompetent, ser efter 
en under operationen och tillgodoser tillräcklig information. Även Westerling & 
Bergbom (2008) presenterade i sin studie patienters önskan om att få information och 
kunna diskutera med en erfaren och ansvarstagande anestesisjuksköterska. En studie 
påvisade att de patienter som önskade mest information var de patienter som var mest 
oroliga (Pokharel, Bhattarai, Tripathi, Khatiwada & Subedi, 2011). Capuzzo, Gilli, 
Paparella, Gritti, Gambi, Bianconi, Giunta, Buccoliero & Alvisi, (2007) beskriver i sin 
studie att video och skriftlig information minskade oron inför anestesi. Information om 
vård och behandling påverkade också patienter och deras närståendes förväntningar på 
vården. Genom information om möjliga behandlingar och utfall gör man patienten 
delaktig och skapar realistiska förväntningar på resultatet (Hansson Green, 2008, s 68). 
Caumo et al, (2001) skriver att några studier har identifierat att en orsak till oro inför 
generell anestesi kunde vara att patienten fått för mycket information, samtidigt visade 
några studier på det motsatta. Resultatet av vår studie visar på vikten av information 
innan generell anestesi. Att använda film eller/och informationsbroschyr med bilder i 
framtiden kanske skulle vara ett bra sätt att öka informationen till patienterna. Det går 
dock inte att utesluta den individuella informationen som patienten får från 
anestesipersonal på planeringsmottagningen alternativt operationsavdelningen.  Cvetic, 
(2011), skriver att lyssnandet är det viktigaste verktyget för bra kommunikation. Genom 
att lyssna kan man också hantera svåra situationer som när någon är ledsen eller 
upprörd, lyssnandet har en starkt lugnade effekt (Hilmarsson, 2014, s 112). 
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Vissa patienter valde att inte tänka på den framtida sövningen överhuvudtaget för att på 
så sätt minska sin oro. Viktigt är att vara observant på att patienter kan vara oroliga 
inför sövningen utan att visa eller tala om det. Vi som anestesisjuksköterskor upplever 
att ju närmare nedsövningen desto tydligare visar patienten tecken på oro och med hjälp 
av erfarenhet av liknande situationer kan anestesisjuksköterskan urskilja detta. Här kan 
anestesisjuksköterskan lindra patientens oro genom fysisk kontakt som t ex hålla handen 
istället för att tala om patientens oro. Sjuksköterskor fokuserar i första hand på 
information för att lindra oro inför generell anestesi men det finns ytterligare metoder 
som är användbara som att lyssna på musik och att ha patientens familjemedlemmar 
eller närstående närvarande (Yilmaz, Sezer, Gürler, & Bekar, 2011). Rosén, Svensson & 
Nilsson, (2008) ser behovet av en rutin att utvärdera och dokumentera patientens 
aktuella psykiska status innan operation för att kunna erbjuda känslomässigt stöd, 
minska oro och ge patienten en positiv erfarenhet av generell anestesi.  

 

Lidande 
 

I resultatet förekom upplevelser av osäkerhet inför generell anestesi, tankarna går, 
fundersamhet och betänksamhet. Det som framkom var att osäkerheten låg i att de inte 
visste vad som skulle hända och att de saknade tidigare erfarenhet av generell anestesi. 
Som anestesisjuksköterska känner vi här att det är viktigt att vara lyhörd och påläst om 
patienternas tidigare erfarenheter inför det första mötet med patienten. Att ha den 
kunskapen och informationen bidrar till att kunna möta patientens behov och lindra 
känslan av osäkerhet. 

 

Trots tidigare erfarenhet av generell anestesi upplevdes tanken på att bli sövd som 
skrämmande. Några patienter förknippade sövning med rädsla för att dö eller skadas 
allvarligt. Mavridou, Dimitrou, Manataki, Arnaoutoglou & Papadopoulos (2012) 
beskriver i sin studie att patienter upplevde oro inför anestesi. Oro över att få otillräcklig 
anestesi och vakna under operationen. I studien framkom att patienter som sövs för 
första gången upplever större oro än de som har tidigare erfarenhet av sövning.  En 
deltagare uppgav dock stor oro inför generell anestesi trots tidigare erfarenhet av 
sövning. Det är därför viktigt att här som anestesisjuksköterska tänka på att erfarenhet 
av tidigare sövning inte alltid är förknippad med lugn inför en ny sövning. Återigen är 
det viktigt att möta patienten i den situation som den befinner sig i och inte generalisera. 
En patient kände oro inför preoxyneringen (patienten andas syrgas på mask innan 
nedsövningen), som baserades på tidigare erfarenhet och hade upplevts som instängt 
och en känsla av att inte få luft. I den här situationen kan anestesisjuksköterskan 
underlätta för patienten genom att, om möjligt, låta patienten hålla masken själv och 
tillföra information om vikten av syrgas och att hålla masken tätt över mun och näsa.  
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Några patienter uppgav att tanken på att sövas var jobbig då känslan av att förlora 
kontrollen och känna sig utlämnad inför personalen var besvärande. Tanken på att 
kanske säga konstiga saker, gråta eller skrika var också jobbig. Här kan vi som 
anestesisjuksköterskor informera patienten att deras oro är obefogad eftersom dylikt är 
ovanligt förekommande, om patienten ändå skulle meddela något under nedsövningen 
hänvisar vi till vår tystnadsplikt. Susleck, Secrest, Holweger & Myhan (2007) skrev att 
anestesisjuksköterskan kan minska patienternas känsla av kontrollförlust genom att 
utforska varje patients oro före operation och hjälpa patienterna att utveckla en känsla 
av förtroende genom att lyssna och tillåta patienten att uttrycka personliga behov. Det 
bidrar till att underlätta för patienten att lämna över kontrollen till 
anestesisjuksköterskan 

Tanken av att behöva bli blottad inför främmande människor var något som framhölls 
som oro inför sövning. Att ligga halvnaken och sövd upplevdes som ett hot mot 
integriteten. Det är av stor vikt att vi som anestesisjuksköterskor informerar patienten att 
de kroppsdelar som inte ska opereras hela tiden täcks med någon form av täcke, både 
för att säkerställa patientens integritet men även för att behålla en tillfredsställande 
kroppstemperatur. 

 

Metoddiskussion 
 

Efter ett skriftligt godkännande av verksamhetschefen på kirurgkliniken kunde ett urval 
av deltagare påbörjas med hjälp av planeringssjuksköterskorna på kirurgmottagningen. 
Det var mycket värdefullt, för utan deras hjälp hade inte tillgången till patienterna 
funnits. Äldre kvinnor, sedan tidigare opererade, är överrepresenterade i studien. Om 
urvalet av deltagare varit exempelvis yngre, aldrig tidigare sövda patienter, hade kanske 
resultatet sett annorlunda ut. Trots urvalet kan studien anses ha en god giltighet bland 
elektiva patienter på en operationsavdelning.  

 

Innan intervjuerna genomfördes skrevs förförståelsen ner för att detta inte skulle 
påverka intervjuerna. En förförståelse fanns att många patienter är oroliga inför generell 
anestesi. Malterud (2009, s 44) skriver att förförståelsen är som ett bagage som består 
av våra erfarenheter, våra hypoteser och vårt yrkesmässiga perspektiv. Intervjuerna 
genomfördes på kirurgmottagningen i ett avskilt rum för att minimera störande moment, 
vilket hade stor betydelse för att alla inblandade skulle känna sig bekväma. Trost (2010, 
s, 25) skriver att intervjun är en relation mellan intervjuaren och den intervjuade och en 
ostörd miljö ska eftersträvas där den intervjuade ska känna sig trygg. Om mer erfarna 
intervjuare hade genomfört studien hade kanske mer uttömmande svar erhållits av 
informanterna. Kanske hade en semistrukturerad intervjuguide med fasta följdfrågor 
hjälpt till att ytterligare föra intervjuerna framåt. Efter ett ökat antal intervjuer kändes 
intervjusituationen mer lugn och säker. Transkriberingen av intervjuerna skedde i nära 
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anslutning till intervjutillfället. Vid transkriberingen inkluderades även skratt, pauser 
och utrop för att eftersträva en så god transkribering som möjligt. 

 

Innehållsanalys passar väl till att analysera texter med mycket fakta och känsligt 
fenomen som vid vårdvetenskaplig forskning (Elo & Kyngäs, 2007). En kvalitativ 
metod med induktiv innehållsanalys har används då studiens syfte var att beskriva 
patienters upplevelser. Metoden var lämplig för studien eftersom induktiv ansats 
innebär en objektiv analys av texter som kan vara baserade på människors upplevelser 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2010, s, 160).  Under analysfasen togs hänsyn till 
förförståelsen.  Genom att tygla förförståelsen hölls distans och reflektionen skedde 
samtidigt på så sätt kom fenomenet närmre (Dahlberg, Dahlberg och Nyström 2008, ss. 
223, 238- 245). För att komma nära fenomenet är det enligt Dahlberg & Dahlberg, 
(2003) viktigt att in i det längsta låta fenomenet vara obestämt. Som tidigare nämnts 
avslutades analysen när kategorier hade identifierats. Möjligheten fanns att gå vidare till 
teman men analysen upplevdes färdig efter att kategorierna tagits ut. Att vidare 
analysera upplevdes som en överarbetning av materialet. En styrka i studien var de 
berikande diskussionerna som uppkom oss emellan och att vara två har varit en stor 
fördel. En potentiell svaghet i studier kan vara att den är så starkt beroende forskarens 
färdigheter, utbildning, intellekt, kreativitet och självdisciplin. Inom den kvalitativa 
forskningen är forskaren som människa ett centralt redskap, speciellt i analysarbetet 
(Fejes & Thornberg, 2009, s, 32). Möjligheten är att den mer erfarne hade erhållit ett 
mer omfattande och detaljerat resultat. 

 

För att svara på hur trovärdigt ett resultat är används begrepp som giltighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet (Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B, s, 161, 2008). 
Resultatet i studien är överförbart eftersom deltagarna i studien är vanligt 
förekommande i ålder, kön och diagnoser oavsett sjukhus i Sverige och som arbetar 
snarlikt. Det som ger forskningen dess värde beror av den nytta eller det goda som den 
nya kunskapen kan medföra för individer och samhälle (Gustavsson, Hermerén, & 
Peterson, 2004, s, 13). 
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KLINISK IMPLIKATION 
 

Utifrån resultatet av studien ges följande förslag: 

• Patientinformationen inför generell anestesi ska anpassas utifrån patientens 
behov.  

• Utveckla en detaljerad informationsbroschyr angående generell anestesi. 
Broschyren ska överlämnas i samband med patientens besök på 
planeringsmottagningen. 

• För de patienter som känner stor oro inför att sövas ska studiebesök på 
operationsavdelningen och ett preoperativt samtal med anestesissjuksköterska 
kunna erbjudas. 

VIDARE FORSKNING 
 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser inför generell anestesi. Det 
hade varit av stort intresse att även få ta del av samma patienters upplevelser 
postoperativt. Överensstämmer patientens upplevelse och känslor inför generell anestesi 
med upplevelsen efter operationen? Om informationsbroschyr börjar användas som 
redskap för att öka patientinformationen behövs en vidare forskning för att kunna 
utvärdera dess betydelse. Även om studiebesök på operationsavdelning och preoperativt 
samtal med anestesissjuksköterska börjar användas behövs en vidare forskning och 
granskning. Att utveckla patienters önskemål inför generell anestesi hade också varit av 
stort intresse.  

SLUTSATS 
 

Upplevelser inför generell anestesi uttrycktes i resultatet både som oroligt och otryggt 
men även som en känsla av lugn och tillit till anestesipersonalen. För att kunna bemöta 
de patienter som är oroliga och otrygga på bäst sätt behöver den anestesisjuksköterska 
som möter patienten på operationsavdelningen information i förhand om patientens oro. 
Med den informationen kan ett bra möte planeras. Det kräver att alla patienter som ska 
genomgå ett elektivt ingrepp träffar anestesipersonal innan de kommer till 
operationsavdelningen. Informationen som lämnas till patienten bör vara 
individanpassad, låta patienten själv ta beslut om hur mycket och om vad de vill bli 
informerade om.  Med resultatet av studien där tillgång till patientens livsvärld, 
berättelser, upplevelser, tankar och känslor erhållits kan det viktiga första mötet med 
patienten förbättras. Att skapa en lugn och trygg miljö för patienten är en av 
anestesisjuksköterskans främsta uppgift. Det är även viktigt att lägga stor kraft i mötet 
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med patienten som är lugn inför sövningen så de i fortsättningen får ha en positiv 
upplevelse inför generell anestesi. 
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Bilaga 1. 
 

 
 
Godkännande från verksamhetschef för datainsamling 

 

Vi är två anestesisjuksköterskor, Ulrika Blom och Anna Råberus, som arbetar på. Under 
våren skriver vi en uppsats för Magisterexamen i vårdvetenskap. Examensarbetet 
handlar om att beskriva patienters upplevelse inför generell anestesi. Önskan är att få 
intervjua 8 stycken patienter i samband med att de besöker planeringsmottagningen för 
inskrivning. Inbjudan att delta i studien kommer efter godkännande att skickas till 
utvalda patienter ihop med kallelsen från planeringsmottagningen. 

 

Vi bifogar vår Projektplan där vi utförligare presenterar vår studie. 

 

Godkännande 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ulrika Blom och Anna Råberus 
genomför datainsamling enligt bifogad Projektplan. 

 

Borås        /          2014 

 

 

___________________________ 

Hans Boman 
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E-post:  
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Med vänlig hälsning 

 

 

____________________________ __________________________ 

Ulrika Blom   Anna Råberus 

E-post   E-post:  
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Bilaga 2. 

 

 

 

Till dig som ska opereras. 

 

Vi är två narkossjuksköterskor, Ulrika Blom och Anna Råberus som arbetar på. Vi 
skriver en uppsats för Magisterexamen i vårdvetenskap. Under våren 2014 genomförs 
en intervjustudie där syftet är att beskriva patientens upplevelse inför sövning. Vi är 
intresserade av din upplevelse och du är inbjuden att delta i studien. 

 

Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi kommer läsa 
den bandande och nedskrivna intervjun. Det kommer inte att gå att koppla samman en 
person till innehållet i den färdiga uppsatsen. Deltagandet kommer inte heller på något 
sätt påverka din vård. 

 

Vi kommer att kontakta dig per telefon om ca en vecka för att höra om du är intresserad 
att delta. Deltagandet är fullt frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring 
avbryta ditt deltagande. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och kommer att genomföras 
på Kirurgklinikens planeringsmottagning. Intervjun genomförs i anslutning till ditt 
inplanerade besök på mottagningen. 

 

Vi handleds i examensarbetet av universitetslektor Elisabeth Jangsten vid högskolan i 
Borås. Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att 
vända dig till någon av undertecknande. 

 

Med vänliga hälsningar 
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_________________________  ________________________ 

Ulrika Blom    Anna Råberus 

Tfn    Tfn  

 

 

Elisabeth Jangsten 

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

Tfn  

 

Informerat samtycke 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och jag är medveten om att mitt deltagande i 
studien är frivilligt. Genom min underskrift samtycker jag till intervjun. 

 

 

 

 

_______________________________  ___________________ 

Informantens underskrift   Datum 

 

 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3. 
 

Intervjuguide 

 

Presentation av författaren, syftet med studien, information om intervjun och 
användandet av bandspelare under intervjun. Även de fyra övergripande etikreglerna 
presenterades. Deltagarna i studien skrev under samtyckesbrevet som tidigare bifogats 
med kallelsen till inskrivningsbesöket. 

 

Inledningsfråga 

 

Hur känner du inför sövningen nästa vecka? 

 

Följdfrågor 

 

Vad menar du med det? 

Kan du utveckla det mer? 

Kan du berätta mer? 

Vad tänkte du då? 

Vad hände då? 

Hur kändes det? 

Vad är det du känner mest oro inför? 

Hur tänker du inför sövningen? 
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