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Sammanfattning 

Bakgrund: Dagens anestesisjuksköterskor har som uppgift vid det intraoperativa mötet att 

under några minuter skapa och förmedla en stabil och trygg relation med patienten inför 

anestesin. Vår studie kommer att belysa olika frågeställningar som fokuserar på om 

anestesisjuksköterskan lyckas förmedla tillit och trygghet under intraoperativa möten.  

Syftet: Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskans kommunikation med patienten 

vid det intraoperativa mötet.  

Metoden: Metoden som använts är en etnografisk icke deltagande observations studie med en 

induktiv ansats. Sex intraoperativa möten på en operationsavdelning observerades. 

Datamaterialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visar att anestesisjuksköterskan lyckas upprätthålla en god kommunikation 

med patienten. Mötet består av att skapa tillit och finna gemenskap med patienten. Att patienten 

är i fokus förmedlar anestesisjuksköterskan tydligt i samband med induktionen. Detta sker 

genom fraser och fysisk beröring för att inge trygghet.  Anestesisjuksköterskan försöker att 

skydda patientens integritet samt göra patienten delaktig under mötet. Då säkerhetsfrågor ställs 

till patienter inför anestesin, saknas ibland en förklaring till frågans bakgrund. Mycket av 

kommunikation som sker består av att bekräfta tidigare givna uppgifter från patienten. 

Diskussion: Diskussionen har gjorts utefter en navigationsmodell, där patientens säkerhet är i 

fokus. Diskussionen redovisas under följande rubriker kommunikation, teamarbete, effektivitet 

samt säkerhetsprocedurer vid intraoperativa möten. Kommunikation krävs för en god 

patientsäkerhet. Förslag på förbättringsåtgärder inom kommunikation vid de intraoperativa 

mötet diskuteras.  
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INLEDNING 

Inför en operation möter patienten ett flertal olika yrkesprofessioner som alla bidrar till 

att ge individuellt anpassad vård. Dessa möten kan medföra att information och frågor 

som ges och efterfrågas av patienten troligen upprepas. Inför ett operativt ingrepp kan 

patienter uppleva flera oroande faktorer, såsom rädsla för postoperativ smärta, att inte 

vakna upp ur narkosen eller att operationen skall misslyckas. I Sverige sker dagligen 

intraoperativa möten mellan anestesisjuksköterskor och patienter inför olika operationer 

som skall genomföras. Vid det intraoperativa mötet mellan anestesisjuksköterskan och 

patienten sker ett informationsutbyte oftast några minuter innan patienten skall sövas 

inför sin operation. Målet med det intraoperativa mötet är att patienten skall känna tillit 

och trygghet inför personalen och den stundande anestesin. Tidsfaktorn inom dagens vård 

är ett välkänt faktum där anestesisjuksköterskans fokus inte alltid tillåts vara riktad mot 

patientens välbefinnande utan istället mot klockan för att effektivisera 

operationsprogrammet. Författarna har lång arbetslivserfarenhet av arbete inom anestesi 

och då som anestesisjuksköterskor. Författarnas förförståelse inom det intraoperativa 

mötet startade tanken om att mer djupgående belysa vad som sker i mötet. Förförståelse 

innefattar teoretisk kunskap, erfarenheter och förutfattade meningar som författarna kan 

tänkas ha då studien genomförs (Graneheim & Lundman 2012, ss.196-197). Författarna 

har själva reflekterat över vad som sker vid intraoperativa möten och söker nu kunskap 

om liknande mönster förekommer på synonyma klinker. Vår studie kommer att belysa 

olika frågeställningar som fokuserar på om anestesisjuksköterskan lyckas förmedla tillit 

och trygghet under intraoperativa möten.  

BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Den första utbildningen inom anestesisjukvård där teori och praktik kombinerades 

startades 1954. Anestesisjuksköterska fick en skyddad yrkestitel år 2001. 

Anestesisjuksköterskans arbetsfunktion är att planera, observera, dokumentera, 

upprätthålla en god luftväg samt övervaka cirkulationen hos patienten under en operation. 

Handlingar som utförs för att skapa en trygg och säker miljö för den nedsövda patienten. 
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I funktionen ingår också att planera smärtlindring under och efter operationen. Begreppet 

induktion används ofta inom anestesin och avser tillfällen då läkemedel ges till patienten 

vid sövning. Anestesisjuksköterskans övergripande yrkesområde är anestesisjukvård där 

det förutsätts att kunskaperna är goda inom såväl omvårdnadskunskap som medicinsk 

vetenskap. Professionen innefattar en mängd olika områden såsom medicinsk teknik, etik, 

arbetsmiljö, vetenskapsteori, pedagogik och kunnande om lagar och förordningar. 

Anestesisjuksköterskan utför anestesiologisk omvårdnad genom att utgå ifrån den 

enskilde patientens behov och resurser. Anestesisjuksköterskan bär själv ansvaret för att 

fullgöra sina arbetsuppgifter. Målet är professionellt bemötande för att skapa lugn, 

trygghet och förtroende till såväl patient som närstående. Detta sker under preoperativa 

och intraoperativa möten som syftar till att skapa välbefinnande hos patienten och skydda 

patientens värdighet (ANIVA 2016). 

Verbal kommunikation 

Verbal kommunikation förmedlar ett budskap av ord och är människans språkanvändning 

som också kan förmedlas i skrift (Hanssen 2007, s. 43). Ordet kommunikation 

härstammar från latinets communicare som betyder göra gemensam (Fredriksson 2012, 

s. 322).  Kommunikation brukar definieras som ett utbyte av mening eller innehåll mellan 

individer och grupper med hjälp av gemensamma symboler. Syftet med kommunikation 

är att få ett utbyte av mest möjliga information. Kommunikation är ett mångfacetterat 

begrepp som syftar till både ett medel och ett mål. Inom vården fyller kommunikationen 

viktiga funktioner genom att knyta kontakt, ta reda på tillstånd, framsteg och 

vidarebefordra behövlig information till annan vårdpersonal (Hanssen 2007, s 43). 

Kommunikationen är förenande, möjliggör förståelse parter emellan men kan även vara 

konfliktskapande. Att avstå kommunikation talar även det om någonting väldigt tydligt. 

Goda kommunikationskunskaper anses vara en form av ständig kvalitetssäkring av 

omvårdnadsarbetet (Fredriksson 2012, ss. 322-330). 

Icke verbal kommunikation  

Icke verbal kommunikation innebär kommunikation som sker utan någon verbal 

inblandning vid möten med andra. Icke verbal kommunikation förmedlas via hållning, 
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gester, rörelser, tonfall i rösten, blickar, avstånd, utseende, mimik, känslouttryck, 

ansiktsuttryck, dofter, andning samt fysisk beröring. Ansiktsuttrycket anses vara den 

viktigaste kanalen vid icke verbal kommunikation. Människors kommunikationsförmåga 

via icke verbal kommunikation uppskattas utgöra cirka sjuttio procent av människans 

totala kroppsspråk. Kroppsspråket är kulturellt bestämt och kan bara förstås om det sätts 

in i ett kulturellt sammanhang. I nya och okända situationer ökar risken för feltolkningar, 

här är det viktigt att vara lyhörd som vårdpersonal och fundera på om vi uppfattar 

kroppsspråket korrekt (Hanssen 2007, ss. 46-53). Icke verbala signaler är viktiga i 

förståelsen av den andra parten i förhållandet patient och vårdgivare. Icke verbala signaler 

fungerar på två sätt. Samstämmighet mellan det verbala och det icke verbala kallas 

kongruens. Motsatsen inkongruens är när det inte råder någon samstämmighet alls mellan 

det verbala och icke verbala. Inkongruens kan skapa stor osäkerhet och förvirring hos 

motparten vilket kan leda till ökad oro och minskad tillit. Kongruens däremot skapar 

trygghet, lugn och tillit. Detta talar för vikten av att ständigt vidareutveckla den 

kongruenta kommunikationen (Eide & Eide 2009, s. 237). 

Kommunikation vid möten inom vården 

Inom vården benämns ofta kommunikation som sker mellan patient och vårdare för 

samtal.  Men begreppet kommunikation vore mer lämpligt att använda då det innefattar 

ett bredare register av kvaliteter. En kompromiss som visar på sambandet mellan samtal 

och kommunikation kan tolkas "i vårdandet samtalar man för att nå kommunikation". 

Relativ, narrativ och etisk kommunikation är tre vårdande kommunikationsbegrepp. 

Relativ kommunikation syftar till gemenskapen, som skapas i mötet mellan patient och 

vårdare. Narrativ kommunikation är patientens berättelse till vårdaren gällande 

sjukdomshistoria och lidande. Etisk kommunikation handlar om mellanmänsklig respekt 

(Fredriksson 2012 ss. 322-330). I samtalet är det viktigt att kroppsspråket förmedlar 

trygghet och tillit. I möte med patienter är lyssnandet en av sjuksköterskans viktigaste 

uppgifter för att på djupet förstå patienten (Pritchard 2011, ss. 22-23). Begreppet tuning-

in är att komma på samma våglängd som patienten vid mötet. I vilket sammanhang och 

under vilka omständigheter mötet sker, har stor betydelse för hur mötet fortskrider 

(Andersson 2013, s. 114). Vissa faktorer kan försvåra kommunikationen så som rädsla, 

sederande läkemedel, demens, kulturella och rent språkliga problem. Sjukvårdspersonal 
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som använder ett språk med termer som är rent obegripliga för patienten, kan innebära 

stora risker när information ges. Att inte använda sig av en tolk kan uppfattas som ett 

maktutövande från sjukvårdens sida genom att patienten inte får rätt att uttrycka sina 

behov och känslor (Hanssen 2007, s. 118). Effektiv kommunikation mellan anestesiläkare 

och patient bidrar till ökad patienttillfredsställelse och påverkar även den medicinska 

utgången (Harms, Young, Amsler, Zettler, Scheidegger, & Kindler 2004, ss. 166-172).  

Den perioperativa dialogen 

Den perioperativa dialogen är en organisationsmodell skapad för anestesisjuksköterskor 

för att ge kontinuitet till patienten. Organisationsmodellen består av det pre-, intra- och 

postoperativa mötet. Preoperativa mötet sker innan patienten anländer till 

operationsavdelningen, oftast på vårdavdelningen i ett lugn skede där tid finns avsatt för 

frågor och funderingar angående sin anestesi. Intraoperativa mötet sker vid ankomst till 

operationsavdelningen och fortlöper tills patienten körs in på uppvakningsavdelningen. 

Postoperativa mötet sker då patienten återhämtar sig på uppvakningsavdelningen.  Målet 

med det preoperativa mötet är att på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt utbyta 

information och ge kunskap till patienten inför operationen. Det perioperativa mötet skall 

undervisa, skapa förutsättningar för lärande och förståelse men också vara en samvaro 

där gemensamt förtroende råder (Lindwall & von Post 2009, s. 14). Modellen kan 

användas för att skapa ett välorganiserat och välplanerat vårdarbete. I dagens sjukvård 

sker tyvärr det preoperativa mötet ibland först samtidigt som det intraoperativa mötet 

(Lindwall & von Post 2008, ss. 97-110).  I studien kommer inte det postoperativa mötet 

beskrivas ytterligare. 

Patientens upplevelser av det preoperativa och intraoperativa mötet 

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen beskrivs oftast med positivt resultat. 

Patienterna känner delaktighet, då anestesisjuksköterskan fokuserat lyssnar enbart på dem 

och inger ett lugn (Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von Post 2003, ss. 77-84). 

Patienterna beskriver, att de informerats om hur anestesin skall gå till. När det var dags 

för nedsövning förklarade anestesisjuksköterskan återigen själva sövningsprocessen. En 

del patienter upplevde att de fick för mycket information under det preoperativa mötet 
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fram till insomningen. Viss information beskrevs också vara totalt onödig eller var allt 

för detaljerad för patienten. Patienterna upplevde också, att det var mycket information 

som skulle bearbetas på kort tid och att det kunde vara svårt att uppfatta allt som sagts. 

Vidare nämner patienterna, att de överlag kände sig trygga inför anestesin. Men de 

beskrev också någon form av latent stress inför operationen, vilket medförde att de hade 

svårare att bearbeta informationen som gavs av anestesisjuksköterskan (Gutierrez & 

Nygren 2014, ss. 11-13).  

Patienter uppskattade att anestesisjuksköterskan hälsade och presenterade sig med namn.  

Samtidigt nämns tillfällen då patienter inte riktigt visste vem i personalen som var 

anestesisjuksköterska. Patienterna beskrev hur ovisshet och rädsla ständigt är närvarande 

inför anestesin och operationens utgång. En av de faktorer som patienterna upplevde som 

betryggande var, när anestesisjuksköterskan uppmärksammade patientens oro eller rädsla 

och tog den på allvar. Vid tillfällen då patientens oro inte uppfattades av 

anestesisjuksköterskan eller dennes kollegor, kunde den härledas till att personalen var 

vana vid ett visst arbetssätt och sin arbetsmiljö (Gutierrez & Nygren 2014, s. 11). 

Ytterligare beskrivningar av patienters preoperativa möten visar, att alla har olika behov 

och önskningar om hur de vill förbereda sig inför sin operation. Om patienternas 

önskemål och behov uppfylls innan operationen, påverkar detta inställningen till 

eftervården. Det poängteras, att det är ytterst viktigt med individuellt genomförda möten 

för att främja god kommunikation. Patienter uppskattar att anestesisjuksköterskan är 

deras förespråkare. Det ger dem en känsla av kontroll över situationen. Ständig övning 

framhålls som en viktig faktor för att nå bättre relationer vid preoperativa möten (Chan, 

Kan, Lee, Chan & Lam 2011 ss. 812-824). 

Anestesisjuksköterskans upplevelse av det preoperativa och intraoperativa mötet 

Det preoperativa mötet mellan anestesisjuksköterskan och patienten beskrivs i 

litteraturen, som ett möte med fokus på att finna och förstå sårbarheter hos patienten som 

kan komma att påverka vårdförloppet. Mötet ses som ett verktyg för att kommunicera 

med patienten på rätt sätt. Om patienten hör dåligt eller har svårigheter att tala samma 

språk så kommer det fram vid mötet. Anestesisjuksköterskorna upplever att det brister i 

journalföringen mellan klinker och därför används det preoperativa mötet till att klargöra 
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saker, som patienten har funderingar över. För att undvika missförstånd postoperativt ser 

anestesisjuksköterskan det som sin uppgift att identifiera patientens förväntningar efter 

operationen (Malley, Kenner, Kim & Blakeney 2015). En förutsättning för ett bra 

preoperativt möte kräver att god kommunikation fungerar väl med patienten och med 

övriga kollegor på operationsavdelningen. Vid induktionen är det extra viktigt att 

operationsteamet är i samma fas. I en studie där anestesiläkare observerats, uppstod ibland 

situationer när anestesisjuksköterskor upplevde att deras preoperativa möte med patienten 

och den trygghet de byggt upp ibland raserades. Detta kunde röra sig om situationer när 

läkemedel inför anestesin startades utan att anestesiläkaren förmedlat detta till 

anestesisjuksköterskan (Smith, Pope, Goodwin & Mort 2005, ss. 915-920).  

Det preoperativa och intraoperativa mötets effekt för patienten 

Anestesisjuksköterskan skall i sitt kliniska arbete kombinera ett naturvetenskapligt och 

humanistiskt synsätt. Det preoperativa mötet ställer höga krav på anestesisjuksköterskan, 

eftersom det är ett kort och vårdintensivt möte. Anestesisjuksköterskan skall innan 

patienten anländer informerat sig om patientens journalhandlingar samt planerat ingrepp 

(Halldin 2005, s. 195). Preoperativ information som ges vid mötet kan bidra till minskad 

postoperativ smärta, minskad vårdtid, minskad oro och ökad tillfredställelse hos 

patienterna (Garretson 2004, ss. 33-37). Patienter som blivit informerade vid det 

preoperativa mötet upplever mindre oro och ångest i samband med sin operation (Hughes 

2002, ss. 33-37). Preoperativa möten med äldre patienter bör genomföras i lugn och ro, 

för att de skall kunna tillgodogöra sig informationen som ges. Fortsättningsvis är det 

viktigt att äldre patienter får god tid på sig att själva delge tidigare erfarenheter för att 

gynna ett bra preoperativt möte (Lindwall & von Post 2009, s. 14). 

I en nyligen genomförd observationsstudie analyserades preoperativa samtal mellan barn, 

förälder och anestesisjuksköterskan.  Resultatet visade att den informationen som gavs 

under det preoperativa mötet gavs, med antydan till positiva effekter av anestesin i trettio 

procent, resterande sjuttio procent gavs med antydan om negativa effekter av anestesin. 

Informationen som ges vid det preoperativa mötet innan anestesin, påverkar hela 

eftervården, varför det är extra viktigt att vi reflekterar över hur dessa möten hanteras 

(Perry, Samuelsson & Cyna 2015, ss.1235-1240). I en studie fick patienter och 
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anestesisjuksköterskor beskriva sina perioperativa möten. Effekten av mötena var att, 

patienten och anestesisjuksköterskan upplevde en kontinuitet vilket gjorde det 

intraoperativa mötet mer familjärt och lugnade patienten (Lindvall, von Post & Bergbom 

2003, ss.246-253). Det intraoperativa mötet med anestesisjuksköterskan sker i dagsläget 

samtidigt som det preoperativa mötet på operationsavdelningen. Det intraoperativa mötet 

är minst utforskat och har begränsats till operationstekniker. (Lindwall & von Post 2009, 

s.14).  

PROBLEMFORMULERING  

Det preoperativa och intraoperativa mötet mellan anestesisjuksköterskan och patienten 

sker i dagsläget samtidigt i anslutning till operationsavdelningen. Under några minuter 

skall anestesisjuksköterskan hinna bilda sig en uppfattning om patienten och dennes 

behov innan det är dags för själva nedsövningen inför operationen. Viktig information 

skall efterfrågas, checklistor skall genomgås samtidigt som en förtroendeingivande 

relation skall byggas upp. Tidigare forskning visar att en lugn, trygg och välmående 

patient kräver mindre anestesimedel och analgetika. Det är problematiskt att 

anestesisjuksköterskans preoperativa och intraoperativa möten idag sker med hög 

intensitet och oftast samtidigt, samt att reflektion över genomfört arbete inte prioriteras i 

dagens sjukvård. Det preoperativa mötet är studerat med inriktning mot patientens och ur 

anestesipersonalens synvinkel.  När det pre-och intraoperativa mötet i dagsläget sker vid 

samma tidpunkt ökar kraven på professionen som anestesisjuksköterska. Infallsvinkeln 

att studera det intraoperativa mötet är sparsamt studerat, varför en observationsstudie 

inom ämnet är motiverat.  Vilka möjlighet och hinder finns för att främja kommunikation 

vid intraoperativa möten? 

SYFTE 

Syftet är att undersöka anestesisjuksköterskans kommunikation med patienten vid det 

intraoperativa mötet. 



8 

 

METOD 

Ansats 

Studien har en etnografisk kvalitativ induktiv ansats med icke deltagande observation 

som datainsamlingsmetod. Dataanalysen har gjorts med en kvalitativ innehållsanalys, 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Det som kännetecknar en kvalitativ metod är 

sökandet efter en djupare förståelse för mekanismer och bakomliggande orsaker till det 

fenomen som studeras (Polit & Beck 2008, ss. 494-497). Den induktiva ansatsen används 

när det inte finns tidigare kunskaper att utforska och där syftet med studien kan vara att 

finna en teori (Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-112).  Vid tidigare forskning har 

intervjuer med anestesisjuksköterskor samt patienter skett i olika former med fokus på 

det preoperativa mötet, men för att verkligen få fram vad som sker vid det intraoperativa 

mötet var en observationsstudie motiverad.   

Etnografisk metod 

Material till studien samlades in via etnografisk icke deltagande observationsstudie, där 

inspelade intraoperativa möten och fältanteckningar utgör resultatet. Metoden att 

genomföra en observationsstudie fungerar väl då syftet är att dokumentera speciella 

händelser och beteende (Polit & Beck 2008 s. 433). Forskningsansatsen innebär att 

forskaren deltar och observerar människors miljöer och vardagsliv för att senare kunna 

beskriva informanternas tillvaro i sitt resultat (Elvstrand, Högberg & Nordwall 2015, s. 

218). Centralt inom etnografi är, att forskaren ser ett stort värde av att vara ute på fältet 

för att på så sätt, komma närmre informantens perspektiv på tillvaron (Ahrne & Svensson 

2015, s. 93). En ytterligare etnografisk strategi innebär möjligheter att laborera med olika 

metoder, fältanteckningar från observationerna, tillgängliga dokument, intervjudata och 

liknande. Vilka metoder och strategier som används i det etnografiska fältarbetet varierar 

beroende på forskarens intresse och specialiteter och också på vad som ska förstås och 

analyseras (Ahrne & Svensson 2015, s, 102). I studien valde författarna att göra en öppen 

observation, där informanterna är medvetna om att de är observerade. Valet att vara icke 

deltagande i observationen innebar att författaren agerade som en skugga under 

inspelningarna vid det intraoperativa mötet. Under observationerna skrevs 
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fältanteckningar. Vid arbete med observation som metod ska forskaren alltid vara 

medveten om, att forskarens närvaro kan influera situationen som observeras (Polit & 

Beck 2008, ss. 438-439). 

Urval 

Studien har genomförts på en operationsavdelning med främst dagkirurgiska patienter 

inom Västra Götalandsregionen. Kontakt togs med verksamhetschefen och 

vårdenhetschefen på operationsavdelningen för att få godkännande om att genomföra 

studien (Bilaga 1). Vårdenhetschefen rekommenderade lämpliga informanter, som 

tillfrågades om att delta i studien (Bilaga 2). Kriterier för att inkluderas i studien var att 

arbeta som anestesisjuksköterska samt kunna uttrycka sig i talspråk på svenska. 

Författarna valde ett kriterie att exkluderas ur studien nämligen att inte tala svenska 

språket, då detta hade inneburit svårigheter att bearbeta materialet. Studien består av sex 

intraoperativa möten som observerades och spelades in under två dagar i april 2016. Fyra 

anestesisjuksköterskor genomförde de intraopertiva mötena, tre kvinnor och en man. 

Informanternas ålder varierade från 36 till 59 år.  Yrkeserfarenheten hos informanterna 

som anestesisjuksköterska varierade från 5 år till 36 år. Av sju tillfrågade patienter, deltog 

sex i studien. Bortfallet berodde på att patienten var tillfrågad om att delta i en annan 

studie vid samma tillfälle.  

Genomförande 

Valet att genomföra icke deltagande observationer av det intraoperativa mötet gjordes för 

att undersöka anestesisjuksköterskans kommunikation med patienten. Observationerna 

begränsades fram tills patienten somnade, då motivet var att undersöka det intraoperativa 

mötet. Genom vår egen förförståelse visste vi att observationerna vid väckning inte alltid 

sker i ett lugnt skede.  Forskaren bör reflektera över frågorna hur, när och hur länge skall 

en observation pågå innan arbetet startar (Polit & Beck 2008, s. 436). En av svårigheterna 

under observationerna var att försöka göra sig osynlig i miljön. Trots att vi som 

observatörer bytte till arbetskläder för att smälta in, fanns känslan kvar hos oss av att vara 

en observatör. Detta upplevdes tydligare då vi agerade som en skugga efter 

anestesisjuksköterskan och patienten för att göra inspelningar av samtalet. Under 

observationerna valde vi att inte samtala vilket ledde till att observatörsrollen blev ännu 
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tydligare.  En annan svårighet var att reflektera över vår förförståelse samt hur denna kom 

att påverka vårt material då vi är väldigt vana vid operationsmiljön. Under 

observationerna valde vi att fokusera på den icke verbala kommunikationen i vår loggbok. 

Inspelade samtal gav material för den verbala kommunikationen som skedde under mötet.  

Fördelarna som förenklade våra observationer var att vi var bekväma i operationsmiljön. 

Detta ledde till att vår skärpa som observatörer stärktes under observationerna, fokus 

kunde därför läggas på syftet och frågeställningarna. En annan fördel var att vi träffat 

både informanterna och patienten innan observationerna startades. Detta kan ha bidragit 

till att vi smälte bättre in i miljön som ett igenkänt ansikte.  

Datainsamling 

Datainsamlingen startades med att informanterna kontaktades om studien och tillfrågades 

att delta.  Då informanterna svarat att de ville delta, kontaktades patienter som senare 

skulle möta informanterna på operationsavdelningen. Författarna besökte patienterna på 

vårdavdelningen, där studien förklarades i lugn och ro. Av sju tillfrågade patienter deltog 

sex under observationerna.  Fältanteckningar i en loggbok startade redan i denna fas för 

att få tillgång till patientens bakgrund och funderingar. 

Inspelningar av det intraoperativa mötet mellan anestesisjuksköterskan och patienten har 

resulterat i datamaterialet. Observationerna och inspelning av mötet startade då parterna 

möts på operationsavdelningen i sänghallen fram till att patienten förflyttade sig genom 

att gå in på operationssalen. För att slutligen placera sig på operationsbordet och sedan 

sövas inför operationen. Under observationerna förde författarna fältanteckningar i en 

loggbok.  Dessa används i resultatet för att komplettera de inspelade mötena med 

författarnas observationer.  Det intraoperativa mötet tog mellan sexton och tjugotvå 

minuter. Inspelningar skedde med en diktafon där resultatet skrevs ut ordagrant.  

Dataanalys 

Analysen i en forskningsprocess intensifieras efter att empiriskt material är insamlat. 

Grundläggande arbetssätt för att skapa ordning av materialet är att sortera, reducera och 

argumentera. När analytikern sorterar skapas ordning. Att reducera skapar koncentration 

och skärpa i materialet. Syftet med analysen är att finna betydelsefulla mönster och 
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beskriva fenomen mer eller mindre detaljerat. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 

texten och används inom omvårdnadsforskning för att granska utskrivet datamaterial. 

Inledningsvis fördjupar forskaren sig i texten, som läses flertalet gånger. Därefter arbetar 

forskaren aktivt med sitt insamlade material, organiserar och bryter ner till hanterbara 

meningsbärande enheter, kodar, gör synteser och söker efter mönster. (Widén 2015, s. 

178). I studien analyserades insamlad data med en kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundman (2004). De meningsbärande enheterna komprimeras till kortare 

meningar för att sedan översättas till en kod, vilka beskriver meningsenheternas innehåll. 

Koder med liknande innehåll sammanfördes till meningsbärande enheter som sedan 

delades in i underkategorier.  Alla kategorierna sammanfördes till två huvudkategorier: 

Möjligheter och Hinder för kommunikation vid det intraoperativa mötet. Underkategorier 

redovisas som underrubriker i studiens resultat. Informanterna numrerades i det 

transkriberade materialet med siffrorna 1-6 för att kunna skilja dem åt under 

bearbetningen av materialet. Exempel på hur kvalitativ innehållsanalysen gått till visas i 

tabell 1.  

Tabell 1. 

Meningsbärande 

enheter 

Komprimerad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

"”Jätterädd", så är 

det. Men det ska du 

inte vara, du har folk 

runt dig hela tiden” 

(obs 4) 

Jätterädd, inte 

vara, du har 

folk runt dig 

hela tiden. 

Bekräftelse på 

patientens rädsla  

Informera och 

avleda 

Hinder för 

kommunikation 

vid det 

intraopertiva 

mötet 
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”Sitter jag här 

bredvid dig medan 

du sover, och håller 

koll på dig” (obs 2) 

Sitter jag 

bredvid dig, 

håller koll på 

dig 

Informerar om att 

finnas bredvid 

patienten 

Vara 

närvarande i 

mötet 

Möjligheter för 

kommunikation 

vid det 

intraoperativa 

mötet 

  

Forskningsetiska överväganden 

All forskning behöver efterfölja forskningsetiska principer vars syfte är att skydda och 

respektera den enskilda människans rättigheter. Vid genomförandet av denna studie har 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess fyra etiska huvudkrav tillämpats, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Codex, 2016). Informationskravet innebär att deltagarna och verksamhetschefen fick 

skriftlig och muntlig information angående studiens syfte. Datainsamlingen startades med 

att verksamhetschefen och vårdenhetschefen på vald operationsavdelningen kontaktades 

för att få godkännande om att genomföra studien. Informanterna informerades om att 

studien var frivillig och att rätten att avböja deltagande eller avbryta inspelningarna utan 

någon motivering alltid fanns. Patienter som berördes blev informerade skriftligt och 

muntligt om att deras samtal skulle spelas in, men att fokus låg på att studera 

anestesisjuksköterskans roll. De tillfällen då patienten uppgett sin identitet i inspelat 

material, skrevs identiteten aldrig in i det skrivna materialet. På så sätt förblev patientens 

deltagande anonymt. Innan observationerna efterfrågade författarna 

anestesisjuksköterskan om ålder, kön samt antal år inom yrket. Samtyckeskravet 

uppfylldes då deltagarna skrev på ett samtyckesdokument i samband med 

observationstillfällena. Det inspelade preoperativa samtalet transkriberades ordagrant och 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Konfidentialitetskravet uppfylldes då 

deltagarnas svar kodades för att bibehålla anonymitet och redovisningen skedde så att 

ingen kan kännas igen.  Inspelat material hanterades konfidentiellt och inga obehöriga har 

tillgång till utskrivet eller inspelat material. Studien har inte behandlat några 

personuppgifter och endast författarna och handledaren har haft tillgång till materialet. 
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Nyttjandekravet innebär att inspelade samtal och utskrivet material endast används till 

angivet syfte. Nyttjandegraden av att genomföra studien anses vara av stor vikt för att 

finna det intraoperativa mötets fokus. Arbeten som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå är inte forskning i etikprövningslagens mening. 

Därför behöver inte den regionala etikprövningsnämnden pröva dessa arbete 

(Etikprövningsnämnden, 2015). 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i två huvudkategorier med vardera fyra underkategorier. Dessa 

redovisas i löpande text med citat från observationsstudien. Fältanteckningar, som gjordes 

under observationerna redovisas tillsammans med den löpande texten för att förtydliga 

vissa uttryck och situationer. Se tabell 2.  

Tabell 2. 

Huvudkategori Underkategori  

Möjligheter för kommunikation vid 

det intraoperativa mötet 

Uppmana patienten till delaktighet 

Finna gemensamma beröringspunkter 

Skydda patienten från störande intryck 

Vara närvarande i mötet 

Hinder för kommunikation vid det 

intraoperativa mötet 

Informera och avleda  

Skydda patientens integritet 

Presentera teamet 

Upprepa säkerhetsfrågor 



14 

 

Möjligheter för kommunikation vid det intraoperativa mötet 

I denna kategori har vi funnit följande underkategorier; Uppmana patienten till 

delaktighet, Finna gemensamma beröringspunkter, Skydda patienten från störande 

intryck, Vara närvarande i mötet. Dessa underkategorier kan ge möjligheter till 

kommunikation vid det intraoperativa mötet. 

Uppmana patienten till delaktighet 

Vid det intraoperativa mötet sker en dialog mellan patient och anestesisjuksköterska. 

Anestesisjuksköterskan gör patienten delaktig genom att uppmuntra till frågor och 

funderingar angående situationen. ”Är det något du ligger och funderar på?” (obs 5). 

Patienterna uppmanas till delaktighet genom att de promenerar in på operationssalen. 

Inför operationerna skall hänsyn tas till speciella kroppsställningar på operationsbordet 

relaterat till operationsmetod. Anestesisjuksköterskan uppmuntrar patienten att vara 

delaktig vid placering på operationsbordet för att förebygga komplikationer relaterat till 

tryckskador. Patienten får upprepade frågor om upplägget även av övriga yrkeskategorier. 

Kuddar placeras under huvudet på patienten och armar läggs ut på armbord. Patienter 

beskriver positionen på operationsbordet med liknelsen att ligga korsfäst. Omtanke finns 

om att patienten ligger så bekvämt som möjligt på operationsbordet och det förklaras 

ingående varför detta är viktigt även om patienten sover under operationen. ”Du ska få 

en kudde under benen, så att man avlastar ryggen” (obs 1). För att kunna upprätta en 

säker luftväg förekommer upprepade frågor gällande nacke, tandstatus och möjlighet att 

gapa. Det sist nämnda görs oftast utan någon föregående förklaring till varför 

anestesisjuksköterskan behöver titta i munnen. Vid problem med något av ovanstående 

tas extra hänsyn till moment som kan komma att förekomma i samband med sövningen. 

Anestesisjuksköterskan visar omtanke och bekräftelse till patienten genom att försäkra 

denna om att de tagit till sig vad patienten berättat. ”Vi ska vara rädda om din nacke i 

alla fall” (obs 2). 

Delaktighet av patienten uppmuntras av flera yrkeskategorier vid det intraoperativa 

mötet. I samband med induktionen uppmuntras patienten att vara delaktig genom att själv 

hålla syrgasmasken inledningsvis.  
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Finna gemensamma beröringspunkter 

Det intraoperativa mötet med anestesisjuksköterskan sker i sänghallen. Redan där startar 

processen med att skapa en god relation och att finna gemenskap med patienten. Under 

observationerna syntes ett mönster av att anestesisjuksköterskan har en möjlighet att finna 

gemenskap med patienten vid det interoperativa mötet. Vid vissa tillfällen ledde mötet till 

gemensamma beröringspunkter, som inte hade med sjukhusmiljön att göra utan gav 

patienten ett annat fokus.  Gemensamma intressen kunde ibland ge upphov till glädje i 

svåra situationer.  Vissa möten gav upphov till att patienten och anestesisjuksköterskan 

kunde mötas jämlikt. Patienten och anestesisjuksköterskan kunde finna en gemensam 

plattform, där kunskap kunde utbyttas med varandra. Övriga yrkeskategorier inne på 

operationssalen bidrar också till att finna gemenskap genom olika samtalsämnen.  

Skydda patienten från störande intryck 

Vid det intraoperativa mötet är anestesisjuksköterskan fokuserad på att söka information 

om vad som är viktigt för patienten. Olika patienter har olika behov som behöver 

tillgodoses. Resultatet visar att anestesisjuksköterskan har som mål att utgå från 

patientens egen önskan. Anestesisjuksköterskor nämner att de har läst igenom patientens 

journal och har fokus på vad som skall ske. ”och så jobbar du i vården läste jag” (obs 

1). Då det är dags för induktionen av en anestesi sker något återkommande i resultatet.  

Stämningen inne på operationssalen ändras från att ha varit lite stökigt med småprat runt 

omkring till att helt fokuseras till patienten. Kunskap om att ljud förstärks i samband med 

induktionen gör att ett lugn infinner sig hos anestesisjuksköterskorna som tänker på att 

minska störande och höga ljud på operationssalen. ”Vi kanske ska stänga av radion och 

ha det lite tyst” (obs 1). Fokus ges helt till patienten. Närhet och fysisk beröring i form 

av händer på axlarna, klappar på kinder, samt att hålla händer sker i större grad till 

patienten.  Avledande fraser nämns för att skapa en lugn miljö för patienten vid 

insomning.  

”Ja, vi ska lova det att ta hand om dig på bästa sätt, se till att du sover och har det bra” 

(obs 5). 
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Anestesisjuksköterskan uppmanar även övriga medarbetare att dämpa sig i samband med 

induktionen.  Patienten är nu i fullt fokus vid anestesins inledning. 

Vara närvarande i mötet 

Det intraoperativa mötet ger anestesisjuksköterskorna tillfälle att förmedla till patienten 

att de skall vara närvarande och finnas till hands för patienten under operationen. Att 

anestesisjuksköterskan bekräftar patienten och stannar upp bidrar också till att skapa 

trygghet i mötet. Anestesisjuksköterskan bekräftar patienten genom att hälsa och 

presentera sig vid mötet i sänghallen. Där sker även en identitetskontroll för att 

kontrollera att det är rätt patient. Genom att tydligt förklara funktionen av 

anestesisjuksköterskor och vilken uppgift de fyller under en operation, kan patienten 

känna sig tryggare i miljön. Flertalet av anestesisjuksköterskor förklarade sin yrkesroll 

med liknande citat; 

”Sitter jag här bredvid dig medan du sover, och håller koll på dig” (obs 2). 

Dessa uttalade fraser ger troligen patienten trygghet i en främmande och något 

skrämmande miljö. Under observationerna agerade anestesisjuksköterskor även genom 

att ha fysisk beröring med patienten vid svåra situationer. Att hålla patienten i händerna 

och klappar på axeln observerades ofta under mötet.  Detta förstärktes även då läkemedel 

inför sövningen hade börjats ge samt vid svåra ämnen, som diskuterades under det 

intraoperativa mötet. Patienter uttryckte, att de lämnar över sig i anestesisjuksköterskans 

händer och känner förtroende för att de genomför ett bra arbete. Anestesisjuksköterskor 

bekräftar detta genom att ytterligare nämna, att de kommer finnas till hand under 

operationen.  

Hinder för kommunikation vid det intraoperativa mötet 

I denna kategori har vi funnit följande underkategorier; Informera och avleda, Skydda 

patientens integritet, Presentera teamet, Upprepa säkerhetsfrågor. Dessa underkategorier 

kan hindra kommunikation vid det intraoperativa mötet. 
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Informera och avleda  

Förberedelser inför en operation sker genom att anestesisjuksköterskan läser 

patientjournalen innan de träffar patienten i sänghallen. Att genomgå en operation där 

orsaken varierar väldigt beskrivs som en livskris. Under det intraoperativa mötet uttrycker 

många patienter stor rädsla och oro inför situationen och operationen.  

Anestesisjuksköterskan försöker att möta patienten i dess rädsla och oro genom att avleda 

och informera om sin arbetsuppgift. 

”Jätterädd, så är det. Men det ska du inte vara, du har folk runt dig hela tiden” (obs 4). 

Vad patienten har upplevt vid tidigare tillfällen speglar mycket av vad som sägs under det 

intraoperativa mötet. Vissa patienter är väldigt vana vid sjukhusmiljön medan andra 

aldrig varit patient förut. Några patienter uttrycker att de önskar att få lämna 

operationsavdelningen relaterat till rädsla. Anestesisjuksköterskan stöttar genom att med 

lugn stämma uppmana patienten att tänka på något annat och på så sätt agera avledande 

en stund. ”Försök att tänka på något trevligt, eller en trevlig plats” (obs 2). Då patienter 

uttrycker stor rädsla inför operationen bidrar även övriga yrkeskategorier med en viktig 

funktion genom att vara lyhörda och stöttande.  Funderingar om operationens längd 

förekommer ofta från patienter. Hur frågan ställs av patienten kan ge en föraning om en 

underliggande oro inför ingreppet. Anestesisjuksköterskan kan vid dessa tillfällen inte ge 

något direkt svar på tiden men försöker ändå att stötta och minska patientens oro genom 

att förklara proceduren under operationen.  

”Ja, det tar några timmar och det är ju lite förberedelser. Vi ska söva dig, klä sterilt, 

även väcka dig efteråt. Så förmiddagen är planerad.” (obs 4). 

Flera patienter uttrycker oro och funderingar över uppvaknandet och när de får komma 

hem. Anestesisjuksköterskan försöker att stötta patienterna genom att prata om framtiden 

och tiden efter operationen. ”Jag ska att tänka på dig i alla fall” (obs 2). I samband med 

induktion förekommer ofta smärta i blodkärlen som biverkning av ett läkemedel som ges. 

”Det kan svida i armen, det är inte ovanligt men helt ofarligt” (obs 2.) Patienter kan 

uppleva detta som väldigt obehagligt med en smärta precis vid sövning. 

Anestesisjuksköterskan försöker vid dessa tillfällen att minska patientens oro genom att 
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påtala att detta är vanligt förekommande och helt ofarligt. Beröring av det utsatta området 

används av anestesisjuksköterskan för att minska smärtan och oron som kan uppkomma 

i samband med induktionen. Anestesisjuksköterskan funktion vid dessa tillfällen är att 

vara väl påläst samt bekräfta och möta patienten i dess rädsla och oro.  

Skydda patientens integritet 

Vid det intraopertiva mötet med patienten träffar anestesisjuksköterskan en väldigt utsatt 

person. Avidentifierad och iklädd endast en patientskjorta, inga personliga tillhörigheter 

förutom glasögon. Vissa patienter uttrycker att de inte längre vet vem de är. 

Anestesisjuksköterskans uppgift i samband med operationen är att skydda patientens 

integritet. Vissa typer av operationer kan upplevas ge mer integritetskränkningar än 

andra. Exempelvis är en operation i gynekologiskt läge mer utsatt än andra operationer. 

Hänsyn till detta tas av anestesisjuksköterskan som på bästa sätt försöker stötta patienten 

i en utsatt situation. Att skydda patientens integritet är en uppgift som bör ske med respekt 

för den enskilde patienten.  Under observationerna framkom att anestesisjuksköterskan 

anpassade sitt möte efter var på operationsavdelningen de befann sig. Frågor, som upplevs 

lite mer privata, ställdes när patienten var inne på operationssalen istället för ute i 

sänghallen. Anestesisjuksköterskan skall i sin yrkesroll kontrollera patientens luftväg 

inför kommande sövning. För att kunna upprätta en säker luftväg förekommer upprepade 

frågor gällande nacke, tandstatus och möjlighet att gapa. Det sist nämnda görs oftast utan 

någon föregående förklaring till varför anestesisjuksköterskan behöver titta i munnen.  

”Och inga problem med dina tänder, utan alla tänder sitter fast, inget arbete?” (obs 4). 

”Kan du gapa gör stort” (obs 6). Anestesisjuksköterskan försöker att avleda varför vissa 

frågor ställs men ger ingen ytterligare förklaring till varför de ställs. ”Vi är lite konstiga, 

ställer konstiga frågor ” (obs 2). Under observationerna uppstår flertal situationer då det 

av olika yrkeskategorier efterfrågas när patienten senast hade någon diures. 

Anestesisjuksköterskan försöker att stötta patienten i denna situation genom att berätta att 

eventuell urinkateter kommer sättas när patienten sover. ”Det sätter vi när du sover, så 

det är inget du känner av” (obs 5) Fortsättningsvis planerar anestesisjuksköterskan för 

att ge mindre mängd intravenösvätska så att eventuell urinkateter inte skall behövas som 

ett led i att skydda integriteten. Vid situationer då patienten skall blotta sig i samband med 
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uppläggning på operationsbordet försöker anestesisjuksköterskan göra detta med 

integritetstänkande, och bäddar gärna in patienten i filtar för att minska exponering. 

Presentera teamet 

Inom operationsverksamheten arbetar det olika yrkeskategorier anestesisjuksköterskor, 

undersköterskor, anestesiläkare, operationssjuksköterskor, kirurger med flera där alla har 

som mål att finnas till för patienten under en svår situation. Dessa bildar ett team runt 

patienten. Vid situationer med många yrkeskategorier på operationssalen kan det uppstå 

att fokus på patienten inte uppfylls. Patienter uttrycker att det är många personer 

involverade och anestesisjuksköterskan bekräftar detta men förklarar att alla har en viktig 

funktion. Under observationerna förväxlar en patient personalens funktioner vilket 

förbryllar och kan skapa en otrygg miljö.  Anestesisjuksköterskan stöttar patienten då 

dessa situationer uppstår och inflikar att det är rutinerad personal, som har hand om 

patienten.  "När X och jag jobbar ihop, så det brukar bli bra" (obs 3) Stämningen mellan 

personalen beskrivs som viktigt då patienten är väldigt lyhörd för det som sägs och sker 

i omgivningen. Under observationerna uppkommer det situationer när patienten inte 

träffat sin opererande läkare och presentationen sker då patienten påbörjat induktionen. 

Andra situationer, som uppkommer är, när den opererande läkaren bekräftar för patienten 

att hen är där och kommer att ta väl hand om patienten under operationen.  Förmågan att 

kunna känna av situationen och dess olika faser verkar vara ett genomgående mönster, 

som inte alltid görs av de olika yrkeskategorierna. Övriga i teamet, upprepar information 

som redan finns att läsa i patientjournalen eller går att få bekräftat via 

anestesisjuksköterskan. Anestesisjuksköterskan försöker att finnas vid patientens sida och 

bekräftar åter att hens arbetsuppgift är att finnas till hands för patienten under operationen. 

Upprepa säkerhetsfrågor 

Anestesisjuksköterskan har under det intraoperativa mötet stort fokus på säkerhetsfrågor 

inför sövningen. Dessa gäller identitet, allergier, fastande, tandstatus, justering av nacken, 

tidigare sövd, metaller inopererat i kroppen, illamående och diures. 

”Är du allergisk mot något? Latex? Nickel?” (obs 6) ”Du tål all mat? Nickel, plåster och 

gummi? (obs 4) ”Läkemedel?” (obs 1) 
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Upprepningar av frågor angående ovanstående sker otaliga gånger. Då även av andra 

yrkeskategorier.   Patienter upplever, att de svarat på liknande frågor flertalet gånger. 

Vissa patienter uttrycker även en ilska i samband med dessa frågor, då det mesta skall 

finnas att läsa i deras patientjournal. Anestesisjuksköterskan försöker under det 

intraopertiva mötet få bekräftelse på uppgifter, som redan lästs i patientjournalen men 

som kan vara fåordig. Bristande dokumentation av anestesiläkaren kan bidra till 

upprepning av information av anestesisjuksköterskor, vilket kan påverka patienten 

negativt.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur anestesisjuksköterskans kommunikation sker med 

patienten vid det intraoperativa mötet. Resultaten redovisar sex intraoperativa möten som 

skett på ett universitetssjukhus i västra Sverige. I resultatet framkom två huvudkategorier: 

Förutsättning och Hinder för att främja kommunikation vid det intraoperativa mötet.  

Inom kategorierna visade resultatet att anestesisjuksköterskans viktiga funktion är att ta 

ansvar för att patientens säkerhet upprätthålls under operationen. Detta diskuteras i en 

studie där även en navigationsmodell har utarbetats. Den har gjorts av The American 

Society of PeriAnesthesia Nurses (ASPAN) för att den peroperativa vården skall 

förbättras. I studien nämns att det mest centrala är att eftersträva säkerhet för patienten. 

Därefter beskrivs en säkerhetsmodell som används för att finna områden där hinder för 

patientens säkerhet kan uppstå, samt hur dessa kan lösas.  De olika områden som nämns 

är kommunikation, teamarbete, effektivitet och procedurer. Se figur 1.  
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God kommunikation nämns som grundläggande för att uppnå patienttillfredsställelse vid 

mötet (Krenzischek, Clifford, Windle, & Mamaril 2007, ss. 385-392). Teamarbete 

beskrivs som en viktig faktor för att säkerheten kring patienten skall bli god. 

Anestesisjuksköterskan arbetar inte ensam utan ingår i ett arbetslag. Hur teamarbetet 

fungerar speglar ofta verksamhetens organisation och dess miljö. Anestesisjuksköterskan 

har också ett etiskt ansvar och ska vara kostnads effektiv i sitt möte med patienten och ge 

god kvalitativ vård. Genom olika procedurer som utförs i samband med det peroperativa 

mötet, spelar säkerheten en central roll för den peroperativa vården och dess vårdmiljö. 

(Krenzischek et al. 2007, ss. 385-392). Diskussionen om det intraoperativa mötet med 

fokus på anestesisjuksköterskan, kommer att ske utifrån begreppen kommunikation, 

teamarbete, effektivitet och säkerhetsprocedurer.  

Kommunikation 

Resultatet visar att kommunikationen mellan anestesisjuksköterskan fungerar väl trots att 

mötet är kort och intensivt. Anestesisjuksköterskans attityd och förhållningssätt gentemot 

patienten är avgörande för hur tryggt, lugnt och förtroendeingivande mötet kommer att 
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bli. (Chan  et al. 2011, ss. 812-824). I det intraoperativa mötet finner patienten och 

anestesisjuksköterskan gemensamma beröringspunkter och kommunikationen sker som 

en dialog och inte som en monolog. Anestesisjuksköterskan försöker att göra patienten 

delaktig i mötet och samtidigt skydda patientens integritet. Viss kommunikation med 

patienten som gällde säkerhetsfrågor ställdes utan någon egentlig förklaring. Öppna och 

gapa munnen kan upplevas integritetskränkande, hos patienter med dålig tandstatus. En 

studie utförd av Sjöstedt, Hellström & Warrén Stomberg (2011) visar på vikten av att 

kunna informera varje enskild patient utifrån dess specifika behov. Informationen bör 

sträcka sig vidare till att förklara hela förloppet på operationsavdelningen som annars kan 

upplevas som en osäker och skrämmande miljö. Att vara väl förberedd minskar patientens 

rädsla och oro. Vår reflektion över dessa resultat indikerar att många procedurer sker utan 

vidare fundering på vad som sägs. Anestesisjuksköterskans uppgift att minska patientens 

rädsla och oro uppfylls inte när viss information förmedlas rutinmässigt.  

Resultatet visar att då patienter uttrycker rädsla och oro inför operationen, använder 

anestesisjuksköterskan sig ofta av icke verbal kommunikation, som beröring för att visa 

att de är tillgängliga. Då har de fullt fokus på patienten. Den verbala kommunikationen 

sker oftast i samband med induktionen och medvetenhet om röstläge och väl valda fraser 

används för att ytterligare stötta patienten i en svår situation. Vi upplevde att 

anestesisjuksköterskorna lyckades väl i sin uppgift att stötta patienterna. Rudolfsson 

(2003, ss. 77-84) beskriver också att patienter upplever att enskild kommunikation med 

anestesisjuksköterskan har stort värde för att inge lugn och förtroende vid det 

intraoperativa mötet. 

Teamarbete  

Anestesisjuksköterskan ingår i ett team. Teamet består av många yrkeskategorier som är 

delaktiga i vården till patienten på operationssalen. Hur teamet fungerar sinsemellan 

speglar oftast verksamhetens organisation.  Resultatet i studien visar att personalen verkar 

vara trygga i sina yrkesroller.  Vid situationer där svårigheter diskuteras med patienten, 

stöttar teamet varandra. Då missförstånd uppstår i kommunikationen mellan patienten och 

övriga yrkeskategorier, finns anestesisjuksköterskan där som ett stöd och förklarar hur 

liknande situationer brukar lösas. En nyligen genomförd studie har via filminspelningar 
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studerat interaktionen mellan anestesisjuksköterskan och patienten när de är vakna under 

operationen (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & Almerud Österberg 2013 ss. 260-

270). Studien påtalar att anestesisjuksköterskan inte alltid har sitt fokus riktat mot 

patienten. Vid interaktion med andra teamarbetare kan situationer uppstå då fokus tas från 

patienten. Under observationerna upplevdes genomgående att fokus låg hos patienten.  

Brister i kommunikationen är en av de vanligast förekommande orsakerna till tillbud. 

Kommunikationsverktyget SBAR är en akronym som står för situation, bakgrund, 

aktuellt tillstånd och slutligen rekommendation. Syftet med kommunikationsverktyget är 

att snabbt och effektivt överföra information till mottagaren som också är väl insatt i 

strukturen. Kommunikationsverktyget används på många ställen inom vården vilket leder 

till att överföring av patientinformation personal emellan sker på ett strukturerat sätt 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). I studien uppkom tillfällen då det brast i 

kommunikationen mellan patienten och övriga i teamet.  Vi upplever att mycket kan 

förklaras med att SBAR inte har använts inför mötet med patienten. Hade hela teamet 

gemensamt förberett sig hade missförstånd kunnat undvikas.  För att få välfungerande 

användning av kommunikationsverktyget SBAR krävs utbildning och ständig 

uppföljning (Vårdhandboken, 2016).  

Effektivitet 

Det korta intraoperativa mötet mellan patient och anestesisjuksköterska spelar en central 

roll i anestesisjuksköterskans vardag. Genom att noggrant informera patienten om 

ingreppets art och flöde genom vårdkedjan görs patienten mer delaktig i beslut gällande 

den fortsatta vårdtiden. På detta sätt kan patientens stress reduceras (Sjöstedt, Hellström 

& Warrén Stomberg 2011, ss. 390-397). Anestesisjuksköterskan har som uppgift att 

bedriva effektiv och god kvalitativ vård.   Upplevs anestesisjuksköterskan stressad blir 

vårdsituationen mer ojämlik, vilket får en negativ inverkan och kan leda till en otrygg 

miljö. Uppmuntran och beröm skapar god stämning och förutsättningarna för ett gott 

samarbete ökar (Enqvist 2013, s. 445). Tidsbrist under de intraoperativa mötet gör det 

svårt för erfarna anestesisjuksköterskor att hinna med att förklara olika procedurer för 

yngre kollegor. Tidsfaktorn spelade en stor roll i undervisningssituationer, då bytet 

mellan patienter skall gå kvickt på en operationsavdelning.  Vissa anestesisjuksköterskor 
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förklarade sina handlingar medan andra enbart utförde dem. Vilken metod de nya 

anestesisjuksköterskorna anammade som sina egna spelar en stor roll för hur det framtida 

intraoperativa mötena kommer att ske (Lee & Lee 2000, ss. 80-88).  I resultatet fann vi, 

att trots ett pressat tidschema fanns det utrymme för anestesisjuksköterskan att bygga en 

god relation och finna gemenskap med patienten. Under observationerna registrerades en 

lugn och harmonisk miljö hos anestesisjuksköterskan och övriga i teamet.  Vid möten 

med patienter med lång sjukdomshistoria är det viktigt att noggrant sätta sig in i tidigare 

journalanteckningar för att ha en fullgod bakgrundsinformation. Att ha förkunskap om 

eventuella problem ökar effektiviteten hos anestesisjuksköterskan, samt ger patienten stor 

trygghet och tillit vid mötet. 

Säkerhetsprocedurer 

I resultatet framkom det, att av frågorna som ställdes till patienterna handlade 

övervägande om säkerhetsprocedurer som rörde anestesin. Liknande frågor upprepades 

vid flertal tillfällen av olika yrkeskategorier. Allison och George (2014, ss. 364-374) 

poängterar att brist på kommunikation mellan teamet kan resultera i förseningar, 

missnöjda patienter samt inställda operationer.  Fortsatt beskrivs att väl inarbetade rutiner 

kan leda till bättre vård för patienten. 

Patientsäkerhetslagen är en svensk lag som antogs 1 januari 2011. Här framhålls vikten 

av att i möjligaste mån genomföra vården i samråd med patienten. Ett aktivt deltagande 

från patientens sida är av stort värde för en säker vård (Patientsäkerhetslagen 2010:659). 

Varje intraoperativt möte är unikt. Anestesisjuksköterskan har en viktig uppgift i att 

kunna läsa av situationen och lyssna på patientens frågor och funderingar. Det kan vara 

små skiftningar som kan ha avgörande betydelse för hur kommunikationen mellan 

patienten och anestesisjuksköterskan fortlöper. Chan et al. (2011, ss. 812-824) nämner 

också att patienter tröttnar på att svara på frågor som ställs med fokus på säkerhet. Vissa 

frågor kunde också skrämma patienter, då de kunde vara för detaljerade. Under 

observationerna visade en del patienter tydligt att de var trötta på liknande frågor som de 

redan besvarat.  
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Metoddiskussion  

Metodvalet att genomföra en icke deltagande observationsstudie med en induktiv ansats, 

hade som syfte att belysa hur anestesisjuksköterskans kommunikation sker med patienten 

vid det intraoperativa mötet. För att kunna studera kommunikation och vad som sker en 

vanlig dag i en anestesisjuksköterskas arbete valdes icke deltagande observationer.  

Resultatet påverkas av hur aktörerna tolkar forskaren, hur forskaren agerar, vilket intryck 

forskaren ger och/eller i vilken miljö kontakter tas (Ahrne & Svensson 2015, s. 102). 

Malterud (2014, s. 180) skriver att det är en fördel om forskaren känner till området för 

observationen, eftersom det är lättare då att obemärkt smälta in i vardagen.  Författarna 

intog en passiv roll vid observationerna för att kunna fokusera på att skriva 

fältanteckningar och spela in datamaterialet.  Viktigt att nämna är, att vår närvaro som 

observatörer kan ha påverkat resultatet. Samtidigt kan vi som observatörer också ha smält 

in i miljön bättre, än om vi varit okända på arbetet och inkörningsproceduren hade tagit 

längre tid. Fördelen med att vara välkänd och accepterad av gruppen beskrivs även av en 

författare genom termen ”priviliged observer” (Eriksson, Lindahl & Bergbom, 2010, ss. 

51-57). Ytterligare en felkälla med en observationsstudie är tendensen att observera och 

tolka allt positivt samt kontrasten att döma för snabbt. Då båda författarna har erfarenhet 

av att göra intraoperativa möten dagligen, kan erfarenheten på området lett till att vi 

viktiga händelser förbisetts. En observationsstudie kan ha medfört att informanternas 

egna upplevelser inte undersöks så som de skulle gjort i en intervjusituation. Under vissa 

inspelningar var det störande bakgrundsljud, som kan ha gjort att inspelat material kan 

varit svårt att höra.   Valet att förflytta sig mellan olika lokaler under inspelningarna kan 

ha medfört att viss information inte spelats in.  

Författarna hade även en begränsad tid för att slutföra studien varför antalet 

observationstillfällen blev begränsat till några enstaka.  

Metoden att analysera datamaterialet med en kvalitativ innehållsanalys hade en av 

författarna gjort tidigare men för ett flertal år sedan. Innehållsanalysen innebar en 

krävande procedur, då datamaterialet skulle genomgå olika analyser för att så småningom 

utkristalliseras till huvud och under kategorier. Analysarbetet genomfördes av båda 
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författarna enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 105-112) vilket ger resultatet en 

större trovärdighet. Fältanteckningarna kompletterar datamaterialet och tydliggör 

resultatet.  

Trovärdighet och giltighet 

Trovärdighet och giltighet i en kvalitativ studie innebär att författaren skall beskriva hur 

insamling av material har gått till, samt hur materialet bearbetats på ett systematiskt och 

hederligt sätt. Trovärdighet innebär att författaren avser att mäta det som är relevant i 

sammanhanget (Malterud 2014, s. 27).  Studien är en icke deltagande observationsstudie, 

där inspelning av intraoperativa möten samt fältanteckningar resulterat i datamaterialet. 

Fokus har varit att fånga hur kommunikation sker under dessa korta och intensiva möten 

mellan anestesisjuksköterska och patient.  Studien har genom detta metodval uppfyllt sitt 

syfte att mäta det som är relevant i sammanhanget och resultatet uppfyller en god 

trovärdighet. Resultatets trovärdighet stärks genom att båda författarna läst samtliga 

observationer och utfört analysen gemensamt. Studiens trovärdighet ökar om urval, 

datainsamling och analys redovisas noggrant i tabeller och text (Graneheim & Lundman, 

2004, ss. 105-112). Giltighet avser att författaren mäter på ett tillförlitligt sätt (Malterud 

2014, s. 27). Då detta är författarens första observationsstudie kan det mycket väl påverkat 

resultatet. Vi upplever trots detta, att vår valda metod gett oss ett rikt datamaterial med 

fokus på vad som sker vid det intraoperativa mötet. 

Slutsatser  

Det finns stor potential att utveckla och strukturera hur kommunikation sker vid det 

intraoperativa mötet i dagens sjukvård. Framförallt inom sättet att delge information och 

förklara sina handlingar på ett lättförståeligt sätt. Icke verbal kommunikation kan ibland 

vara det viktigaste och avgörande i mötet för att stötta patienter i svåra situationer. Vidare 

utveckling till att göra patienten mer delaktig i dessa möten är önskvärt. Hur kan 

anestesisjuksköterskans kompetens utvecklas för att framtidens patienter ska få ett så 

optimalt möte som möjligt? 
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Kliniska implikationer 

Mot bakgrund av föreliggande rekommenderas följande: 

 Undvika att samma fråga upprepas. 

 Utarbeta en strukturerad modell för kommunikation utgående från patientens 

delaktighet. 
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                                                                                                     Bilaga 1 

 

Anhållan om att utföra en observationsstudie 

Vi är två anestesisjuksköterskor som skriver vår magisteruppsats i vårdvetenskap på 

Högskolan i Borås. Syftet är att undersöka det intraoperativa mötet mellan 

anestesisjuksköterskan och patienten. Våra frågeställningar är: Med vilket fokus möter 

anestesisjuksköterskan patienten?  Vilken information och vilket budskap förmedlas 

under samtalet?   

Studien är en icke deltagande observationsstudie där det intraoperativa mötet spelas in 

och transkriberas.  Data analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. För att 

bibehålla anonymiteten kodas samtalen och resultatet presenteras så att ingen kan 

igenkännas. Bandupptagningarna raderas och det transkriberade materialet förstörs efter 

att det analyserats. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Patientens samtycke till deltagande kommer efterfrågas dagen innan operationen 

alternativt samma dag, innan de anländer till operationsavdelningen. Deltagande patienter 

får muntlig information och ett kortfattat informationsblad där syftet med studien beskrivs 

(Bilaga 3). Samtycke från informant efterfrågas genom att muntlig och skriftlig 

information ges innan observationerna genomförs (Bilaga 2). 

Vid behov svarar vi gärna på frågor 

Med vänlig hälsning 

Emma Lööf 

emma.loof@capio.se 

xxxx-xxxxxx 

Marika Hasselby Ingemanson  

marika.hasselby.ingemanson@vgregion.se 

xxxx-xxxxxx 

Vår handledare är; 

Biträdande Professor, Yvonne Hilli 

Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

yvonne.hilli@hb.se 

xxx-xxxxxx 
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Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Emma Lööf och Marika Hasselby 

Ingemanson genomför studien inom ramen för vad som beskrivits ovan.  

Göteborg     /     2016 

_______________________________  

Namn                                       Titel/Verksamhet 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      Bilaga 2     

 

Informationsbrev till informanter 

Vi är två anestesisjuksköterskor som skriver vår magisteruppsats i vårdvetenskap på 

Högskolan i Borås. Syftet med studien är att undersöka det intraoperativa mötet mellan 

patienten och anestesisjuksköterskan. Studien är en icke deltagande observationsstudie 

där det intraoperativa mötet spelas in på operationsavdelningen. I samband med 

inspelningen kommer även loggboksanteckningar att göras. Patientens samtycke att delta 

kommer att efterfrågas dagen innan operationen, alternativt samma dag, innan de 

anländer till operationsavdelningen. Deltagande patienter kommer att få muntlig 

information och ett kortfattat informationsblad där syftet med studien beskrivs (Bilaga 3).  

Det inspelade intraoperativa mötet transkriberas ordagrant och analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys. För att bibehålla anonymiteten kodas samtalet och redovisningen sker så 

att ingen kan igenkännas. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

förklaring. Vi svarar gärna på ytterligare frågor.  

Med vänlig hälsning 

Emma Lööf 

emma.loof@capio.se 

xxxx-xxxxxx 

Marika Hasselby Ingemanson  

marika.hasselby.ingemanson@vgregion.se 

xxxx-xxxxxx 

Vår handledare är 

Biträdande Professor, Yvonne Hill 

Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

yvonne.hilli@hb.se 

xxx-xxxxxx 

Undertecknad anestesisjuksköterska godkänner härmed att Emma Lööf och Marika 

Hasselby Ingemanson genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivits ovan.  

Göteborg/ 2016 

_______________________________ Namn                                       Titel/Verksamhet 
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Informationsbrev till deltagare 

Vi är två anestesisjuksköterskor som skriver vår magisteruppsats i vårdvetenskap på 

Högskolan i Borås med fokus på det intraoperativa mötet.  

Inför din operation kommer du att träffa en anestesisjuksköterska som kommer ta hand 

om dig under din operation. Vi undrar om vi får spela in samtalet som sker mellan er 

innan du sövs inför din operation.  Samtalet kommer att äga rum på 

operationsavdelningen och pågår mellan 5–10 minuter före operationen. Inför samtalet 

behöver du inte förbereda dig på något sätt då vårt fokus är att följa 

anestesisjuksköterskans dagliga arbete.  Ljudupptagningarna kommer att avidentifieras 

och inga personuppgifter som går att härleda till dig kommer finnas med när intervjuerna 

sammanställs. Materialet kommer endast att användas till studiens syfte och inte lämnas 

vidare för användning i andra studier. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan utan vidare förklaring. 

Vill du komma i kontakt med oss efter din medverkan i studien kan du kontakta oss på 

nedanstående uppgifter. 

Emma Lööf 

emma.loof@capio.se 

xxxx-xxxxxx 

Marika Hasselby Ingemanson  

marika.hasselby.ingemanson@vgregion.se 

xxxx-xxxxxx 
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