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Abstrakt 
 

Bakgrund: En anestesisjuksköterska ska främja hälsa och förebygga ohälsa med 

respekt för patienternas värdighet och integritet. Regional anestesi är vanligt 

förekommande vid ortopedisk kirurgi. Det innebär att en eller flera av patienternas 

kroppsdelar bedövas, och försätter således patienterna i en utsatt situation med förlorad 

kroppskontroll. Detta kan ge upphov till oro och obehag för patienterna, och 

anestesisjuksköterskor bör ha kunskap om hur de genom olika omvårdnadsåtgärder kan 

lindra patienternas oro. Syfte: Studiens syfte är att utforska och belysa 

anestesisjuksköterskors strategier för att lindra ortopedpatienters oro vid regional 

anestesi. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio 

anestesisjuksköterskor som hade minst ett års klinisk erfarenhet samt erfarenhet av att 

vårda aktuell patientgrupp. Datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys, där meningsbärande enheter kondenserades och utmynnade i 

underkategorier och kategorier. Resultat: Studiens resultat visar att 

anestesisjuksköterskorna strävar efter att skapa en vårdande relation med patienten. 

Anestesisjuksköterskorna anpassar sitt förhållningssätt till patienten, bland annat genom 

ett bra bemötande och att värna om patientens delaktighet. Hjälpmedel som närhet till 

patienten, att skapa en trygg miljö, individanpassad information och att vid behov 

erbjuda lugnande läkemedel, framkommer från anestesisjuksköterskorna som strategier 

för att lindra ortopedpatienternas oro. Slutsats: Genom att använda de strategier som 

framkommer i studiens resultat kan anestesisjuksköterskor lindra ortopedpatienternas 

oro vid regional anestesi. Studiens resultat bekräftar flertalet tidigare studier, vilket 

styrker dess kliniska relevans.  
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Abstract  
 

Background: The nurse anesthetists role is to promote health and to prevent illness 

with respect for the patients dignity and integrity. Regional anesthesia is common 

during orthopedic surgery. This means that one or more of the patient´s body parts are 

anesthetized, which puts the patients in a vulnerable situation due to loss of body 

control, this can result in anxiety and discomfort for the patients. The nurse anesthetists 

should have knowledge about how they can relieve concerns in this situation through 

different strategies. Objective: The aim of this study is to investigate and illustrate the 

nurse anesthetist´s strategies to alleviate the orthopedic patient´s concerns with regional 

anesthesia. Method: Semi structured interviews were held with ten nurse anesthetists 

which all had at least one year of clinical experience and had experience from the 

patient group in question. The data was analyzed with a qualitative content analysis, 

where meaningful units where condensed and gave subcategories and categories. 

Results: The results in this study show that the nurse anesthetists aim to create a caring 

relation with the patient. The nurse anesthetists adapt their approach to the patient, for 

instance through good communication and to encourage the patient participation. Tools 

like closeness to the patient, a safe environment, individualized information and to offer 

sedative if needed, reveals to be strategies used to alleviate the concerns of the 

orthopedic patients. Conclusions: By using the strategies revealed in the result from this 

study the nurse anesthetists can alleviate the orthopedic patient´s concerns with regional 

anesthesia. The result from the study is in many ways confirming former studies on the 

topic, which proves its clinical relevance.  
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1 Inledning 
 

Utifrån vår kliniska erfarenhet som allmänsjuksköterskor upplever många patienter 

stark oro inför att bli opererade. Vi har sett att oron kan bli så stark att patienterna har 

svårt att ta till sig information och vara delaktiga kring sin vård. Behandling med 

läkemedel kan vara ett sätt att lindra oron, men behöver inte alltid vara det bästa 

alternativet med tanke på risken för oönskade biverkningar. Därför vill vi som blivande 

anestesisjuksköterskor undersöka vilka strategier anestesisjuksköterskorna har för att 

lindra patienters oro på en operationsavdelning. 

  

Facktermer som förekommer i texten förklaras mer utförligt i en ordlista, var god se 

bilaga A. 

 

 

2 Bakgrund 
 

Anestesi härstammar från grekiskan och betyder “upphävd förmåga att känna” 

(Nationalencyklopedin, 2018). Människor har i alla tider försökt att på olika sätt lindra 

lidande. Indianerna använde sig till exempel av cocablad för att dämpa smärtor 

(Lindahl, 2016). Ett stort steg mot dagens anestesi togs under 1800-talet då morfin 

kunde utvinnas från opiumvallmon. Sedan dess har den medicinska vetenskapen 

utvecklats och många nya läkemedel och behandlingsmetoder vuxit fram. Omvårdnad 

som profession kom att utvecklas först under mitten av 1800-talet, då Florence 

Nightingale lade grunden till att lindra patienters lidande under kirurgiska ingrepp. 

Hennes tankar och idéer kring omvårdnad och att se människan lever kvar än idag 

(2016). Anestesiologisk omvårdnad har med tiden utvecklats i takt med medicinska och 

teknologiska framsteg, och är idag en egen profession med en tydlig 

kompetensbeskrivning (Riksförening för anestesi och intensivvård och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

  

2.1 Anestesisjuksköterskors kompetens och ansvar 

  

En sjuksköterska kan beskrivas som den omtänksamma människan, vars livssyn 

grundas i mänsklig värdighet och framträder i omtänksamma handlingar (Lindwall & 

von Post, 2013). Sjuksköterskans omvårdnad till patienterna ska utgå från en 

humanistisk människosyn som innebär att varje patient är unik med sina egna känslor 

och tankar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Som för alla sjuksköterskor gäller 

hälso- och sjukvårdslagen även för specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård, 

vilket bland annat innebär att främja hälsa och förebygga ohälsa för patienterna, med 

respekt för deras värdighet och integritet. Vården ska vara av god kvalité och uppfylla 

patienternas behov av trygghet. Hälso- och sjukvårdslagen anger även att vården ska 

främja att patienter självständigt kan fatta beslut kring sin vård (HSL, SFS 1982:763, 2a 

§). Anestesisjuksköterskors arbetsområde finns i vanliga fall inom anestesisjukvård på 

en operationsavdelning, men de kan även vara verksamma inom exempelvis akut- och 

ambulanssjukvård (Riksförening för anestesi och intensivvård och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Enligt kompetensbeskrivningen ska 

anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning tillsammans med anestesiläkare 

planera och sedan självständigt kunna ansvara för ASA (American Society of 

Anesthesiologist) 1- och 2 patienter under operation. Övervakning av patienternas 
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luftväg har en central roll i anestesisjuksköterskors omvårdnad. Tillsammans med övrig 

vårdpersonal ska omvårdnaden till patienterna inge förtroende och tillit. 

Anestesisjuksköterskor ska även ge patienterna god information genom en öppen 

dialog. Personcentrerad vård är ett ledord hos anestesisjuksköterskorna (2012). Det 

innebär att patienterna är den centrala utgångspunkten och själva har makten kring hur 

han eller hon vill bli vårdad (Ekman & Norberg, 2013). Anestesisjuksköterskor ska 

vidare vara uppdaterade gällande ny omvårdnadsforskning (Riksförening för anestesi 

och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012). International Council of 

Nurses (ICN) beskriver att anestesisjuksköterskor ska respektera och vara lyhörda för 

patienternas egen vilja och behov (2012).  

 

2.2   Regionala anestesins inverkan på kroppen 

  

Regional anestesi innebär manipulation av kroppens nervbanor för att åstadkomma 

bedövande/smärtstillande effekt (Næss & Strand, 2013a). Verkningsmekanismen 

förklaras enligt följande: ”De hämmar reversibelt nervimpulserna i begränsade delar av 

kroppen genom att täppa igen natriumkanalerna i cellmembranet…” (s.182). Detta 

innebär att aktionspotentialen i bland annat nervcellernas membran påverkas och ger i 

förlängningen en blockering av nervimpulserna. Bedövningen verkar i tre olika steg där 

temperatursensorerna slås ut först, därefter smärtkänsel och till sist en total motorisk 

blockad (2013a). 

  

Det finns olika typer av regional anestesi; lokal ytanestesi, lokal infiltration, perifer 

nervblockad, intravenös regional anestesi och central blockad (Næss & Strand, 2013a). 

Spinal- och epiduralbedövning är olika typer av centrala blockader och är vanligt 

förekommande vid höft- och knäoperationer (Farup, 2013b). Rashid, Shah, Shakoor och 

Noordin (2013) har studerat skillnaden mellan regional- och generell anestesi vid 

femurfrakturoperationer. Resultatet visar att operationer i regional anestesi förkortar 

patienttiden på operation. Däremot påverkar inte anestesimetoden de kirurgiska 

resultaten. Det rekommenderas att anestesin ska individanpassas utefter den enskilda 

patientens behov för att optimera resultaten (2013). I en annan studie jämförs 

mortaliteten efter 30-, 90- och 365-dagar hos patienter som fick olika typer av anestesi 

vid höftoperationer (Brox, Chan, Cafri & Inacio, 2016). Resultatet visar endast 

marginellt lägre mortalitet vid generell anestesi jämfört med regional anestesi (2016). 

 

Regional anestesi är oftast förstahandsvalet vid ortopediska operationer (Farup, 2013b). 

Det kan användas enskilt då patienterna är helt vakna, eller tillsammans med sedering 

och generell anestesi (Farup, 2013a; Næss & Strand, 2013b). En fördel med att använda 

regional anestesi är att patienternas egenandning bevaras.  Vakna patienter kan också 

kommunicera sina sinnesintryck under hela förloppet och anestesimetoden ger god 

perioperativ smärtlindring. För hjärt- och lungsjuka patienter kan det minska risken för 

exempelvis atelektaser, pneumoni och bronkospasm (2013a; 2013b). Farup (2013b) 

framhäver fördelen med regional anestesi till äldre patienter då det ger mindre kognitiv 

påverkan och ett minskat behov av opioider postoperativt (2013b). Vid anläggning av 

regional anestesi måste hänsyn tas om patienterna exempelvis har hjärtsjukdom eller 

behandlas med antikoagulantia, som kan innebära ökad risk för blodtrycksfall och 

blödningar (Farup, 2013b; Næss & Strand, 2013b). För att kunna vårda och skapa 

trygghet för patienter som får regional anestesi under operation krävs att 

anestesisjuksköterskor har goda kunskaper kring fysiologiska reaktioner, 

verkningsmekanismer och patienternas upplevelser i samband med detta (Næss & 

Strand, 2013a). 
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2.3 Patienters upplevelser och oro i samband med operation 

  

Vid oro och stresspåslag sker en rad fysiologiska reaktioner i kroppen (Valeberg, 2013). 

Hur stark reaktionen blir beror på individens bedömning eller uppfattning av 

situationen. Exempelvis aktiveras sympatiska nervsystemet med den så kallade ”kamp- 

eller flykt-reaktionen” som ökar kroppens handlingsberedskap. Reaktionen kan ge ökad 

hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck, omfördelning av blodet i kroppen och ökad frisättning 

av glukos (2013). 

  

Oro kan beskrivas som ängslan, upprördhet, rädsla, nervositet och olust (Svenska 

akademins ordböcker, 2009). Valeberg (2013) beskriver hur oro kan påverka och ge 

upphov till fysiska, tanke- och känslomässiga reaktioner. Nya situationer och 

oförutsägbara händelser kan skapa en inre stress hos många patienter, samtidigt som 

tidigare erfarenheter och framförallt vårderfarenheter spelar stor roll i hur patienterna 

upplever situationen. Brist på information kan öka risken att patienterna blir oroliga 

(2013). Enligt Engström, Boström och Karlsson (2017) upplever patienter med tidigare 

erfarenheter av att bli opererade mindre oro än de som opereras för första gången. 

  

Människor som drabbas av sjukdom kan ställas inför en svår livsförändring med 

psykiskt och fysiskt lidande, där de måste anpassa sig till nya levnadsvillkor (Jacobsen, 

2000). Lindwall och von Post (2013) beskriver en patient som en lidande människa som 

har blivit förrådd av kroppen, en kropp som behöver genomgå operation (2013). 

Patienterna kan ha levt under längre tid med smärta och oro, och väntan inför operation 

kan bli outhärdlig (Engström et al., 2017). Detta kan påverka deras liv och 

allmäntillstånd, till exempel att de inte vågar lämna sitt hem med risk för att bli skadade, 

vilket kan leda till social isolering (2017).  

  

En operation kan ses som en stor livshändelse och medför ofta tankar kring liv och död, 

hopp och rädsla (Gustafsson, Ekman, Ponzer & Heikkilä, 2010). För många patienter 

innebär en operation i regional anestesi att de förlorar kontrollen över sin egen kropp 

(2010). Enligt Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon och Almerud Österberg (2012a) 

kan känslor som ensamhet, övergivenhet och utsatthet ofta tränga fram när patienterna 

inte har kontakt med sin anestesisjuksköterska under förloppet. Under pågående 

regional anestesi uppfattar patienterna sin kropp som uppdelad i två delar, en bedövad 

och en vanligt fungerande del (2012a). Jönsson och Mårtensson (2011) beskriver i sin 

studie hur vakna patienter med ryggbedövning uppmärksammar vårdpersonalens 

kompetens. Patienterna observerar personalens bemötande, inbördes relationer och 

humor, samt att de uppskattar en vänlig och varm atmosfär på operationssalen (2011). 

  

Patienter blir mer oroliga när det uppstår händelser som de inte blivit informerade om 

(Bager, Konradsen & Sander Dreyer, 2015). Till exempel kan anläggningen av 

spinalbedövning göra mer ont än väntat, vilket i sin tur kan ge rubbad tillit till 

anestesisjuksköterskan. En del patienter kan uppleva regional anestesi som smärtsam 

och obehaglig. De har inte kontrollen över sin kropp, vilket de återfår först då 

bedövningen släpper. Andra patienter kan uppleva en glädje eftersom de nu slipper den 

värk som de länge levt med (2015).  En del patienter upplever alla ljud under 

operationen som besvärande.  De önskar använda hörlurar för att stänga ute ljuden, och 

minska sin delaktighet under operationen (Karlsson et al., 2012a). Bergman, Stenudd 

och Engström (2012) beskriver att somliga patienter ser det som en fördel att vara vaken 

då information kan upprepas. Dock är det viktigt att anestesisjuksköterskorna anpassar 
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informationen utifrån patienternas behov och känner av hur mycket patienterna kan ta in 

(2012).  

   

2.4  Anestesisjuksköterskors omvårdnadsåtgärder 

  

Omvårdnad innebär att tillgodose patienternas grundläggande behov såsom att andas, 

bibehålla kroppstemperatur samt hjälpa dem att få uttrycka sina önskemål och behov 

(Eriksson, 1995). Eriksson förklarar vidare att “...omvårdnad utgör kanske den mest 

primära formen av vårdandet” (1995, s 72). Anestesisjuksköterskor har en central roll i 

omvårdnaden om patienterna på operation (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & 

Almerud Österberg, 2013). Det är viktigt att fokusera på patienten och dennes 

välbefinnande och inte bara på den medicintekniska utrustningen (2013). Om 

anestesisjuksköterskorna träffar patienterna preoperativt kan han eller hon skapa sig en 

bättre bild av vem de ska vårda och omvårdnadsåtgärderna kan anpassas utifrån 

patienternas behov (Bengtsson, Johansson & Englund, 2016). En vanligt förekommande 

strategi för att lugna patienterna är att kombinera en liten dos lugnande läkemedel 

tillsammans med övriga omvårdnadsåtgärder (2016). Överdosering av lugnande 

läkemedel kan dock ge oönskade effekter såsom lågt blodtryck, förvirring och 

försämrad ventilation (Næss & Strand, 2013a). 

 

Anestesisjuksköterskors omvårdnadsåtgärder i samband med anestesi kan bestå i ett 

flertal olika handlingar (Bailey, 2010). Information till patienterna, och vid behov deras 

anhöriga, är en grundläggande omvårdnadsåtgärd. Anestesisjuksköterskor bör informera 

om vad den perioperativa processen innebär samt vilka yrkeskategorier patienterna 

kommer att möta (2010). Det har visat sig att en informationsfilm om vad en dag på 

operation innebär kan ge lugnare och tryggare patienter (Jlala, French, Foxall, Hardman 

& Bedforth, 2010). Informationen bör anpassas individuellt. För mycket information 

kan vara svårt för patienterna att bearbeta (Bergman et al., 2012). Språket har en viktig 

roll i dialogen mellan anestesisjuksköterskan och patienten. Det är via språket som 

samhörighet kan skapas (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & Almerud Österberg, 

2012b). 

 

Det kan vara betydelsefullt för patienterna att främja en lugn och stilla miljö kring dem, 

till exempel genom att undvika onödiga ljud och ljus (Bailey, 2010). Medicinteknisk 

utrustning bör användas så lite som möjligt vilket hjälper till att skapa ett lugn (2010). 

Trängeberg och Warrén Stomberg (2013) finner att musik kan vara ett bra alternativ 

istället för läkemedel vid regional anestesi, eftersom musiken kan medföra att 

patienterna känner sig mindre stressade under operationen. Metoden är inte tidsödande 

och relativt billig (2013). Enligt Bailey (2010) kan avslappningstekniker eller essentiella 

oljor vara ett komplement att använda sig av. 

  

Det är viktigt att vara fysiskt närvarande hos patienterna, med kropps- och ögonkontakt, 

samt att anestesisjuksköterskorna pratar om alldagliga saker med patienterna (Bergman 

et al., 2012; Karlsson et al., 2012a). Det krävs att anestesisjuksköterskorna har god 

social kompetens och är lyhörda för patienternas tankar och behov. På så vis blir 

patienterna bekräftade vilket skapar tillit och trygghet (2012; 2012a). Enligt Karlsson et 

al. (2012b) behöver anestesisjuksköterskorna ta sig tid till patienterna och ställa frågor 

för att bättre förstå deras erfarenheter.   
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2.5 Teoretisk referensram 

  

Som teoretisk utgångspunkt och referensram kommer studien att utgå från de 

vårdvetenskapliga begreppen vårdlidande och vårdande relationer. Vårdlidande är 

vanligt förekommande i samband med att patienterna opereras i regional anestesi, och 

en vårdande relation kan vara ett sätt att bemöta patienternas lidande.  

  
2.5.1   Vårdlidande 

  

Varje människas upplevelse av lidande är individuellt, och individen måste själv få 

berätta om sitt lidande som han eller hon erfar det (Arman, 2017). Lidande beskrivs som 

”…den subjektiva mänskliga helhetsupplevelsen av att möta något ont” (2017, s. 214). 

Vårdlidande, som är en form av lidande, uppstår när patienterna möter vården, och i 

samband med detta upplever känslor som till exempel ensamhet, osäkerhet och rädsla 

(Eriksson, 1994). Vårdlidandet kan skapas då patienternas behov och förväntningar inte 

tillgodoses. Vanligaste formen är att patienterna upplever sin värdighet kränkt. 

Maktutövning från vårdpersonalens sida, till exempel att gå emot patienternas egen vilja 

eller att inte ta patienterna på allvar, kan vara ett sätt att öka patienternas vårdlidande. 

Utebliven vård, då vårdpersonalen inte har förmåga att se eller bedöma patienternas 

behov, kan också skapa ett lidande för patienterna (1994). För många människor innebär 

en operation en ny och ovan situation, som ofta är förknippad med oro. Det kan leda till 

en känsla av otrygghet och därmed ett lidande som skapas av vården (Arman, 2017). 

Vårdlidande är en väsentlig del för anestesisjuksköterskor att beakta och lindra i sin 

omvårdnad till patienter i regional anestesi (2017). 

  
2.5.2 Vårdande relationer 

  

En relation innebär ett förhållande eller gemenskap mellan människor, medan en 

vårdande relation syftar till att lindra en människas lidande (Kasén, 2017). Sävenstedt 

och Florin (2013) skriver att ”…relationen mellan vårdtagare och vårdpersonal är en 

grundläggande hörnsten i vårt sätt att tänka om omvårdnad” (s. 219). För att skapa en 

relation krävs att bägge parter är aktiva i mötet, och i vårdrelationen blir 

anestesisjuksköterskornas roll många gånger att stötta och entusiasmera patienterna mot 

ökat välbefinnande (Kasén, 2017). Om inte anestesisjuksköterskorna finns där för 

patienterna finns en risk att patienterna känner ensamhet i sin oro vilket riskerar att 

skapa ett ökat vårdlidande (2017). Patienternas delaktighet har idag stor betydelse i den 

vårdande relationen (Sävenstedt & Florin, 2013). På så vis blir mötet mellan patienterna 

och anestesisjuksköterskorna mer jämbördig, och bör bygga på ömsesidighet och 

respekt (2013). Som anestesisjuksköterska ska relationen gentemot patienterna 

kännetecknas av närhet och medmänsklighet där patienternas integritet tillvaratas på 

bästa möjliga sätt (Gran Bruun, 2013). 
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3 Problemformulering 
 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2a §) betonar vikten av att all vård ska 

vara av god kvalité, och uppfylla patienternas behov av trygghet. För många patienter är 

en operation en stor händelse i deras liv. Av tidigare forskning framkommer det att 

patienter som opereras i regional anestesi ofta upplever oro. Oro kan framkalla 

fysiologiska- och psykologiska reaktioner som ökad hjärtfrekvens, högt blodtryck och 

rädsla, stress eller lidande. Anestesisjuksköterskor har en viktig roll att genom 

patientmötet skapa en vårdande relation för att kunna lindra patienternas oro och 

därmed främja välbefinnandet. Lugnande läkemedel kan användas för att lindra oron, 

men kan medföra komplikationer som förvirring, lågt blodtryck och 

andningsdepression. Många gånger räcker det med enkla omvårdnadsåtgärder och att 

vägleda patienterna genom förloppet. Regional anestesi är vanligt förekommande vid 

ortopedisk kirurgi. Det medför att patienterna är vakna, och konfronterar sina känslor 

genom hela förloppet. Tidigare forskning beskriver vad anestesisjuksköterskor kan göra 

för att lindra denna oro och därmed vårdlidandet. Studierna har oftast kvalitativa 

ansatser vilket innebär ett fåtal informanters erfarenheter. Det kan finnas fler aspekter 

på hur anestesisjuksköterskor kan gå till väga för att lindra patienternas oro. Därför 

behövs fler studier för att bekräfta, bredda eller möjligtvis fördjupa och ge ökad styrka 

till tidigare studier. Ett sätt att söka denna förståelse är att rikta sig mot de personer som 

är närmast patienterna under hela operationsförloppet, nämligen 

anestesisjuksköterskorna. Genom att utforska problemet ur deras perspektiv kan god 

information och fler strategier synliggöras för att lindra ortopedpatienternas oro vid 

regional anestesi. 

 

 

4 Syfte 
  

Studiens syfte är att utforska och belysa anestesisjuksköterskors strategier för att lindra 

ortopedpatienters oro vid regional anestesi. 
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5 Metod 
 

Studien är en intervjustudie som bygger på en kvalitativ ansats enligt Polit och Beck 

(2016). Kvalitativ ansats innebär att undersöka ett fenomen/problem och förstå helheten 

ur ett djupare perspektiv. En intervju innebär att information eftersöks genom dialog 

med en informant som kan besvara problemområdet. Studien genomfördes induktivt, 

vilket innebär att studien förutsättningslöst utgår från empirin och inte från någon fast 

teori (2016). 
  

5.1 Urval 

  

Intervjustudien omfattade tio anestesisjuksköterskor vid ett sjukhus i södra Sverige. Ett 

bekvämlighetsurval användes i studien, som är en enkel metod vid önskemål om 

deltagare från en specifik kontext som kan besvara studiens syfte (Polit & Beck, 2016). 

Inklusionskriterierna var legitimerade anestesisjuksköterskor med minst ett års klinisk 

erfarenhet samt erfarenhet av att vårda den aktuella patientgruppen. De skulle även på 

frivillig basis vilja delta i studien. 

 

Enhetschefen för den tilltänkta operationsavdelningen kontaktades, och ett 

informationsbrev om studien bifogades (se bilaga B). Enhetschefen gav muntligt och 

skriftligt godkännande till att genomföra av studien (se bilaga C). Hon var också 

behjälplig med att vidarebefordra information om studien till de anestesisjuksköterskor 

som uppfyllde inklusionskriterierna. Hon gav även tillåtelse att genomföra intervjuerna 

under anestesisjuksköterskornas arbetstid.  

 

På avdelningen arbetar totalt 14 anestesisjuksköterskor, varav 13 uppfyllde 

inklusionskriterierna. Under perioden för intervjuerna, två veckor, var tio stycken 

anestesisjuksköterskor tillgängliga och samtyckte till att delta i studien. Övriga tre var 

frånvarande på grund av sjukdom eller ledighet. Utifrån studiens tidsplan fanns ej 

möjlighet att invänta de tre frånvarande anestesisjuksköterskorna, och dessa blev 

således ett litet bortfall. Enligt Patel & Davidson (2011) bör studiens tidsplan beaktas 

vid datainsamling, och därför begränsades urvalet till de tio tillgängliga 

anestesisjuksköterskorna. Urvalet bestod av fem män och fem kvinnor i åldrarna 30–67 

år (medianålder 52 år). Deras arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterskor varierade 

från 2–38 år (medianvärde 17 år). Anestesisjuksköterskorna gav individuellt förslag på 

lämplig tidpunkt för att genomföra intervjun, vilket vi anpassade oss utefter.  

 
5.2 Datainsamling 

  

En frågeguide (se bilaga D) skapades med ett antal öppna frågor för att besvara studiens 

syfte och problemområde. Frågeguiden utformades på sådant sätt att ledande, långa och 

förutsättande frågor undveks, för att inte styra anestesisjuksköterskorna mot en given 

riktning (Patel & Davidson, 2011). Frågorna gjordes så lättförståeliga som möjligt, och 

våra egna värderingar undveks. En pilotintervju genomfördes för att säkerställa att 

frågeguiden gav svar som besvarade studiens syfte, vilket rekommenderas av Patel och 

Davidson (2011). Frågeguiden tillsammans med den transkriberade pilotintervjun 

diskuterades ihop med studiens handledare varpå vissa justeringar gjordes. Två frågor 

togs bort då de ej var relevanta mot syftet, och små språkliga justeringar gjordes för att 
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få frågorna mer tydliga. Pilotintervjun gav dock så goda och syftesspecifika svar att den 

kunde inkluderas i studien.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på operationsavdelningen, i ett avskilt rum med 

fåtöljer, där inga telefoner eller andra ljud kunde störa oss. På så vis skapades en lugn 

atmosfär, vilket rekommenderas av Patel och Davidson (2011). Lokal, teknisk 

utrustning (bandspelare) och aktuella papper förbereddes innan 

anestesisjuksköterskorna kom in i rummet. Vi båda var med vid samtliga intervjuer, 

men hade på förhand bestämt vem som skulle leda den aktuella intervjun. Totalt 

genomfördes fem intervjuer var. Personen som inte ledde intervjun satt med och 

antecknade stödord, skötte bandspelaren och kom vid behov med kompletterande 

frågor. 

 

När anestesisjuksköterskorna kom in i rummet försökte vi skapa en god kontakt och 

avdramatisera situationen genom att småprata om alldagliga saker. Det märktes att en 

del anestesisjuksköterskor var lite stressade över att bli intervjuade, men de lugnade sig 

när samtalet väl började. Innan intervjun påbörjades fick anestesisjuksköterskorna både 

muntlig och skriftlig information om studien, samt gavs möjlighet att ställa frågor. 

Därefter undertecknade anestesisjuksköterskorna och intervjuaren en samtyckesblankett 

(se bilaga E). Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare för att underlätta 

transkribering längre fram i processen, vilket förespråkas av Polit och Beck (2016). 

Under två veckors tid genomfördes totalt tio intervjuer, som varade mellan 23–32 

minuter. Samtliga intervjuer genomfördes utan några problem. Efter tio genomförda 

intervjuer upplevdes innebördsrikedomen från informanterna tillräckligt omfattande för 

att påbörja analysarbetet.  

 

5.3 Dataanalys 

  

Insamlade data analyserades med hjälp av en induktiv innehållsanalys enligt Polit och 

Beck (2016). Analysarbetet inleddes med ordagrann transkribering av alla intervjuer där 

skratt, tveksamheter och pauser inkluderades. Båda två deltog aktivt vid samtliga 

transkriberingar för att undvika att något ord skulle missas. Varje intervju lyssnades 

sedan igenom upprepade gånger för att noga säkerställa att allt material kom ner i skrift. 

Varje informants text färgkodades för att enklare kunna gå tillbaka till den aktuella 

informanten senare i förloppet. Texterna lästes igenom flertalet gånger varpå 

meningsbärande enheter plockades ut, som besvarade studiens syfte. Dessa enheter 

kondenserades sedan till ett fåtal meningar som fortfarande bibehöll kärnan av 

innehållet. Kondenseringen skrevs ut på papper och en lapp för varje kondensering 

klipptes ut. Dessa kondenseringar, ca 350 stycken, sorterades utefter likvärdigt innehåll. 

Kondenseringarna flyttades flertalet gånger fram och tillbaka tills tydliga kopplingar 

mellan olika grupper av kondenseringar identifierades. På detta sätt fick vi en översikt 

och kunde sammanföra mindre grupper till större grupper som sedan bildade 

underkategorier. Underkategorierna förenades sedan med andra underkategorier med 

liknande innebörd. Dessa bildade sedan huvudkategorier. Sammanlagt bildades tre 

huvudkategorier, med tillhörande underkategorier. De framtagna kategorierna och 

underkategorierna blev grunden till resultatet som sedan förstärktes med citat från 

anestesisjuksköterskorna. Exempel på analysförfarandet visas i Tabell 1.  
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Tabell 1, exempel på analysförfarandet 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Underkategori Kategori 

”…mycket viktigare 

med information, att 

man kanske inte kan 

röra benen och dom 

har ingen kontroll 

och där är det 

väldigt viktigt med 

informationen 

innan, den 

informationen 

behöver man inte 

liksom ge till en 

patient som sover.” 

(informant 7) 

 

 

 

 

Förklarar för 

patienten och ger 

information om 

aktuellt tillstånd och 

hur det kommer att 

kännas. 

 

 

 

 

 

 

Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpmedel 

 ”Jag försöker sitta 

vid patienten och 

prata med patienten 

och vara med, lägga 

ofta en hand på så 

att de känner att 

man är där, […] 

tycker det är viktigt 

att man försöker ha 

ögonkontakt och att 

man försöker lugna 

dem genom min 

närvaro.” 

(Informant 2) 

 

 

 

 

 

Närvaro och fysisk 

kontakt för att 

skapa ett lugn.  

 

 

 

 

 

 

Närhet 

”Först försöker jag 

se till att patienten 

får uttrycka sin oro, 

och att jag tar den 

på allvar och jag 

försöker att hjälpa 

dom med det de 

säger” 

(Informant 1) 

 

 

 

Låta patienten 

uttrycka sin oro och 

ta dem på allvar 

 

 

 

 

Dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapande av 

vårdande relationer 

 

 

 

 

 

 

 

”Alltså första mötet 

tror jag, det är väl 

där det börjar, när 

patienten kommer 

hit och det är då 

man får visa sig 

öppen, jag tror det 

är där patienten 

bestämmer sig hur 

det ska bli…” 

(Informant 4) 

 

 

 

Första mötet är 

viktigt för att skapa 

en god relation 

 

 

 

 

Första kontakten 
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5.4 Forskningsetiska överväganden 

 

En etisk egengranskning genomfördes innan studien påbörjades. Den visade att ingen 

ansökan till etisk kommitté eller etiskt godkännande behövdes för aktuell studie, enligt 

Etikkommitté Syd (bilaga F). I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer 

utformades studien och intervjuguiden på ett sådant sätt att riskerna för 

studiedeltagarnas hälsa, säkerhet och integritet bedömdes som låga, då allt deltagande 

skedde på frivillig basis och informanterna kunde välja att avbryta deltagandet när de 

ville. Deltagarna utsattes inte heller för några experiment. Detta gör att nyttan med 

studien bedöms vara större än riskerna eftersom att studiens resultat bidrar till en 

fördjupad/breddad kunskap som i sin tur förhoppningsvis kan bidra till att omvårdnaden 

för oroliga ortopedpatienter i regional anestesi förbättras. 

 

Studien tar hänsyn till de fyra huvudkraven för god forskningsetik enligt Patel och 

Davidson (2011);  

• Informationskravet: Samtliga anestesisjuksköterskor informerades skriftligt och 

muntligt om studiens syfte och ändamål, samt vad deras medverkan innebar. De 

fick även kontaktuppgifter till oss och handledaren, för att vid eventuella frågor, 

funderingar eller önskan om att ta del av den färdiga studien kunna kontakta oss. 

Anestesisjuksköterskorna informerades även om att deras enhetschef godkänt 

genomförandet av studien. 

 

• Samtyckeskravet: Innan intervjun startades skrev både informant och intervjuare 

under en samtyckesblankett som innebar att anestesisjuksköterskorna deltog på 

frivillig basis och när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan.  

 

• Konfidentialitetskravet: All data har skyddats och förvarats på ett sådant sätt att 

ingen obehörig har fått tillgång till dem. På grund av en liten informantsgrupp 

ökar risken att deltagarna kan identifieras. Extra nogsamhet har därför beaktats 

kring detta. Inga namn, personuppgifter eller aktuellt sjukhus framkommer vare 

sig i ljudupptagning eller textmaterial, vilket tillgodoser kraven kring sekretess, 

tystnadsplikt, konfidentialitet och integritet. Efter studiens färdigställande 

raderades alla ljudupptagningar.  

 

• Nyttjandekravet: All datainsamling användes endast för den aktuella studien 

(2011). 
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6 Resultat 
Analysen av de transkriberade intervjuerna ledde fram till tre kategorier med tillhörande 

underkategorier som besvarade studiens syfte. De tre kategorierna som framkom var: 

Skapande av vårdande relationer; Förhållningssätt; Hjälpmedel. Resultatet presenteras 

utifrån dessa kategorier och underkategorier och förstärks med citat.  

För översikt se Tabell 2. 
  

Tabell 2, kategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1 Skapande av vårdande relationer 

 

I intervjuerna beskriver anestesisjuksköterskorna vikten av att skapa en relation med 

patienten för att patienten ska må så bra som möjligt. Utifrån dataanalysen framkom 

underkategorier som belyser hur anestesisjuksköterskorna skapar denna vårdande 

relation till patienten. 

  
6.1.1  Första kontakten 

Det första anestesisjuksköterskorna gör, innan de träffar patienten, är att försöka skapa 

sig en uppfattning om vem patienten är. De förbereder sig både praktiskt och mentalt 

inför patientmötet. Genom att läsa på i operationsprogram, patientjournal, anestesi- och 

kirurganteckningar får de information om patientens fysiska och psykiska mående, 

tidigare erfarenheter och aktuellt ingrepp. Dock läser de endast det som är angeläget för 

den aktuella operationen. Utifrån detta iordningställer de medicinteknisk utrustning, 

läkemedel och operationsrummet så att allt är förberett innan patienten kommer in. 

 

“Då läser jag ofta på i journalen innan så jag vet lite vad det är för patient jag möter, 

vad han har för… ja, det är ju läkemedel och sånt också men även vad den har varit 

med om tidigare tycker jag är viktigt, vad den har för tidigare erfarenheter av operation 

och vård.” (Informant 2, personlig kommunikation, 18 januari 2018) 

 

Trots att de läst på i journalen betonar de vikten av att möta patienten med öppet sinne 

och skapa sig sin egen uppfattning av vem patienten är. Flera av 

anestesisjuksköterskorna beskriver hur journalanteckningar inte alltid givit rätt bild av 

patienten och deras oro, och det är därför viktigt att gå in fördomsfri i samband med 

patientmötet.  
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“Man går in i varje sån här patientsituation förutsättningslöst och helt enkelt försöker 

bejaka det som patienten förmedlar...” (Informant 6, personlig kommunikation, 22 

januari 2018)  

 

Det är också viktigt att prata ihop sig inom operationsteamet (anestesisjuksköterskor, 

operationssjuksköterskor, anestesiläkare, undersköterskor) för att göra alla 

uppmärksamma på patientens oro och andra eventuella bekymmer. 

Anestesisjuksköterskorna beskriver också hur viktig den första kontakten med patienten 

är. Det gäller att snabbt läsa av patienten och bilda sig en uppfattning om vem denne är, 

känna av stämningsläget, var han eller hon befinner sig kognitivt samt skapa ett 

förtroende och inge trygghet. Det gör anestesisjuksköterskorna genom att bemöta 

patienten neutralt, ha ett vänligt tonfall, hälsa i hand, skapa ögonkontakt, visa med 

kroppsspråk att de vill patienten väl samt värna om deras integritet. För att inge 

förtroende är det många gånger viktigt att som anestesisjuksköterska ha läst på och 

inhämtat kunskap om patientens situation.  

  

“Dom första sekundrarna... det är jätteviktigt för jag kan liksom inte gå ut genom 

dörren och göra om det om jag har gjort fel.” (Informant 1, personlig kommunikation, 

18 januari 2018) 

 
6.1.2  Dialog 

En viktig del i mötet är dialogen med patienten. Det är genom dialogen som 

anestesisjuksköterskorna skapar kontakten. Via dialogen stämmer 

anestesisjuksköterskorna av med patienten om hur han eller hon mår under hela 

förloppet. Anestesisjuksköterskorna småpratar om alldagliga saker och försöker 

därigenom avleda patientens oro, samt avdramatisera förloppet.  En del beskriver hur de 

försöker få patienten delaktig i samtalen med övrig personal på salen, vilket även kan 

skapa samhörighet.    

  

“...sedan så träffar jag patienten och så frågar jag ju vissa frågor så att jag också får 

en bild av hur patienten har det och hur patienten mår... “(Informant 1, personlig 

kommunikation, 18 januari 2018) 

 

En annan betydelsefull del i dialogen med patienten är att anestesisjuksköterskorna låter 

patienten uttrycka sin oro, tar reda på orsaken kring oron och ställer specifika 

följdfrågor för att bättre förstå vad patienten upplever. Många av 

anestesisjuksköterskorna beskriver värdet av att ta patientens oro på allvar för att kunna 

inge trygghet och skapa en god kontakt med patienten.  

  

“Sen kan man fråga är det nåt speciellt som patienten är orolig över, ja men det kanske 

är den där ryggbedövningen då försöker man specificera eller gräva kanske lite var 

ligger den där oron…” (Informant 7, personlig kommunikation, 22 januari 2018) 

 

Svårigheter i dialogen kan uppstå om patienten inte talar samma språk som 

anestesisjuksköterskan, är demenssjuk eller introvert, vilket då kan försvåra skapandet 

av kontakt och förmedling av information. Om patienten till exempel inte talar samma 

språk försöker anestesisjuksköterskorna att genom kroppsspråk, ögonkontakt och 

vänligt tonfall visa att de vill patienten väl. 
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6.2 Förhållningssätt  

 

Under intervjuerna framkom det att anestesisjuksköterskors förhållningssätt gentemot 

patienten har stor betydelse för att lindra patientens oro. Anestesisjuksköterskor har en 

central roll för patienten under det perioperativa förloppet.  
  

6.2.1 Patientens ombud 

Anestesisjuksköterskorna i studien anser att de har en viktig uppgift att föra patientens 

talan under hela operationsförloppet, vara dennes ombud och någon som han eller hon 

kan titta i ögonen. Anestesisjuksköterskorna för kommandot, stöttar och lotsar patienten 

genom förloppet.  

 

“Jag tycker att vi […] får ju sköta patientens talan lite när dom inte riktigt kan svara 

för sig själva.” (Informant 4, personlig kommunikation, 19 januari 2018) 

 

Anestesisjuksköterskorna upplever att de ofta blir en länk mellan patienten och övrig 

personal “på andra sidan duken”, och kan behöva förklara för patienten vad som sker. 

Flera av anestesisjuksköterskorna ser det som sin uppgift att skapa en positiv upplevelse 

för patienten. Det är en viktig uppgift för anestesisjuksköterskorna att finnas till hands 

för patienten, samtidigt som de övervakar patientens fysiska och psykiska mående under 

hela processen. De ansvarar för patientsäkerheten och ser till att operationen blir av 

enligt plan och patientens önskemål. Anestesisjuksköterskorna ger också förslag till 

patienten på lämpliga strategier för att lindra oron, till exempel erbjuda musik, och är 

lyhörda för deras önskemål. Som anestesisjuksköterska är det viktigt att se till helheten 

kring operationsförloppet, och inte bara fokusera på anestesin.  

 
6.2.2 Bemötande 

De intervjuade anestesisjuksköterskorna beskriver hur de bemöter patienten för att 

skapa ett förtroende, och därigenom kunna lindra oron. Det är viktigt att vara medveten 

om att det för patienten ofta är en ny och ovan situation. Anestesisjuksköterskorna 

framhäver att de bör vara närvarande och delaktiga i patientens situation under hela 

förloppet, eftersom de tror att alla är mer eller mindre oroliga.  

 

“Jag får ju tänka på att patienten är rädd […] rädd för smärta, rädd för sjukhusmiljö 

överhuvudtaget så man får ta det lite varsamt, lite prata lite mera ingående kanske och 

berätta helt exakt nu gör vi det och nu ska vi göra det […] steg för steg..får man ta då.” 

(Informant 9, personlig kommunikation, 24 januari 2018) 

 

Anestesisjuksköterskorna anser att de bör ha ett seriöst och professionellt 

förhållningssätt, bland annat genom att vara på samma nivå som patienten och inte visa 

sig auktoritär. Det är också bra att uppträda lugnt, ta det varsamt, bevara patientens 

integritet och på så vis förmedla trygghet. Genom trevligt bemötande, respektera och 

bekräfta patienten som unik och behandla honom eller henne med omtanke skapas ett 

patientfokus med patienten i centrum. Det gäller att ständigt läsa av, vara lyhörd för och 

balansera patientens behov och önskemål mot patientsäkerheten, och anpassa 

bemötandet därefter. Tidspress är vanligt förekommande på en operationsavdelning. 

Flera av anestesisjuksköterskorna förklarar hur de försöker lägga undan stressen, ta den 

tid som behövs och fokusera på patienten här och nu. De försöker göra allting i rätt 

ordning och inte göra saker i onödan. Tid och utrymme till att möta patienten är viktigt 

för att få till ett bra bemötande. Flera av anestesisjuksköterskorna upplever att mer tid 

hade varit bra i mötet med mycket oroliga patienter, för att till exempel kunna ge mer 
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information och anpassa den så att patienten förstår. Anestesisjuksköterskorna tror att 

patienten märker av om anestesisjuksköterskorna är stressade vilket då i sin tur kan 

förstärka patientens oro. 

 

“Det speglar ju oss om vi vet att vi är stressade och pressade så så märker patienten det 

tror jag för att ..vi pratar fortare, vi är.. ofta är det mycket prat om nästa patient redan 

innan när vi håller på med den vi har... vi försöker, man är lite okoncentrerad och jag 

tror att patienten upplever det väldigt tydligt.” (Informant 2, personlig kommunikation, 

18 januari 2018) 

 
6.2.3 Patientens delaktighet och självbestämmande 

Genom att värna om patientens delaktighet och självbestämmande under deras tid på 

operation anser anestesisjuksköterskorna att patientens oro kan minskas. Det förutsätter 

ett gott samarbete, patienten ska uppleva att det inte bara är anestesisjuksköterskorna 

som bestämmer. Anestesisjuksköterskorna bör skapa en upplevelse av kontroll för 

patienten genom att låta han eller hon vara delaktiga i besluten kring sin vård. Vara 

lyhörd och tillmötesgå patientens önskemål, känslor och behov skapar också en känsla 

av självbestämmande.  

 

“…dom får själva välja hur dom vill ha sin tid på operationen under tiden dom 

opererar….” (Informant 9, personlig kommunikation, 24 januari 2018) 

 

Många av de intervjuade anestesisjuksköterskorna tycker det är bra att patienten är 

vaken under förloppet då han eller hon på så vis kan vara mer delaktig. Har patienten till 

exempel stort kontrollbehov kan det vara positivt att ha upplevt hela situationen, då 

patienten har kontroll på vad som händer och sker med sin kropp, och kan bearbeta sina 

känslor. Att låta patienten själv bestämma om han/hon vill sova eller inte, skapar också 

känsla av delaktighet, och ger en individanpassad vård. 

 

“Jag tror att som patient att det är bra och ha varit.. man är medveten om vad som har 

hänt man har varit med under hela förloppet annars är det ju en två timmar som är 

urklippt ur mitt liv, jag vet inte vad som hände.” (Informant 2, personlig 

kommunikation, 18 januari 2018) 

 

6.3 Hjälpmedel 

 

Anestesisjuksköterskorna i studien framhäver olika hjälpmedel som de använder för att 

lindra ortopedpatienters oro vid regional anestesi. 
 

6.3.1 Miljö 

Anestesisjuksköterskorna anser att det är viktigt att skapa en lugn och trygg atmosfär på 

operationssalen vilket hjälper till att lugna oroliga patienter. En varm filt, inte blotta 

patienten och se till att patienten ligger bra på operationsbordet är ofta enkla men 

viktiga åtgärder.  

 

”De är spända, oftast kalla […] att lägga liksom en varm filt eller liksom pyssla om 

dem är bra, det är bra tror jag för det då slappnar de av på ett annat sätt också, så 

värme tror jag är väldigt viktigt.” (Informant 7, personlig kommunikation, 22 januari 

2018) 
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Ett sätt att avleda och avdramatisera förloppet är att skämta och använda humor, om 

patienten är mottaglig. Dock är det viktigt att balansera humor mot ett seriöst och 

professionellt förhållningssätt. Anestesisjuksköterskorna försöker göra varje moment i 

lugn och ro och tänka på patientens integritet. Om patienten under förloppet ser ut att ha 

det bra och är avslappnad är det också viktigt att bara låta honom/henne vara. Om 

patienten vill, erbjuds ofta musik eller radio för att skapa en lugn och avslappnad 

atmosfär, samtidigt som det kan avleda uppmärksamheten från operationen. Det hjälper 

också till att skärma av från allt oväsen på salen som ofta uppstår vid ortopedisk kirurgi. 

 
6.3.2 Närhet 

De intervjuade anestesisjuksköterskorna är eniga om att ett viktigt hjälpmedel för att 

lindra patientens oro är att bara finns där och använda sig själv som främsta redskap. 

Fysisk närhet genom att hålla patienten i handen, sitta vid patienten och samtala, ha 

ögonkontakt eller lägga en hand på patientens axel brukar ha lugnande effekt. Det är 

dock viktigt att känna av om patienten vill ha närhet eller inte. Vill patienten inte ha 

närhet är det ändå viktigt att se till att patienten mår bra. Några anestesisjuksköterskor 

berättade att det är viktigt att inte hänga över patienten då det kan upplevas påträngande. 

Flera anestesisjuksköterskor sade också att det kan vara viktigt att inte bryta närheten 

till patienten. Därför är ett samarbete med övrig personal på salen viktig när andra 

arbetsuppgifter behöver genomföras. Att vänta med dokumentation bidrar också till en 

bibehållen kontakt med patienten. 

  

“...det mesta jag använder är nog mig själv [...] jag försöker sitta vid patienten och 

prata med patienten och vara med, lägga ofta en hand på så att de känner att man är 

där.” (Informant 2, personlig kommunikation, 18 januari 2018) 

  

Om patienten är mycket orolig inför operationen beskriver anestesisjuksköterskorna hur 

de försöker att ge extra mycket av sig själva för att möta patienten och dennes oro. De 

tänker på hur de beter sig, tar det lugnare, forcerar inte förloppet, är extra tydliga och 

lugna samt förklarar noga steg för steg. De bemödar sig extra för att patienten ska ha det 

bra och få en bra upplevelse. De har mer fysisk kontakt vid behov och försöker att inte 

göra överraskande moment. En del anestesisjuksköterskor upplever också att det ibland 

kan vara bättre att starta igång processen, få operationen gjord och inte dra ut på 

lidandet i onödan. 

  

“Jag tänker nog att då får jag ge lite extra lite mer av mig själv och verkligen försöka 

att bemöta den här patienten på ett bra sätt och visa att jag bryr mig.” (Informant 2, 

personlig kommunikation, 18 januari 2018) 

 
6.3.3 Information 

En hörnsten i anestesisjuksköterskornas sätt att lindra patientens oro är att informera 

och förklara vad som kommer att ske. Informationen bör komma i ett tidigt stadie så att 

patienten, och eventuellt anhöriga, hinner bearbeta och förbereda sig på vad som 

komma skall. Enligt anestesisjuksköterskorna bör informationen vara individanpassad, 

tydlig och lättförståelig samt besvara förväntningar, oklarheter och eventuella 

rykten/uppfattningar som patienten kan ha med sig. Av intervjuerna framkom det att det 

är bra att upprepa, förklara steg för steg, vara ärlig, pedagogisk och konkret när 

anestesisjuksköterskorna informerar. Anestesisjuksköterskorna läser av hur mycket 

information patienten behöver och anpassar informationen utifrån dennes behov.  
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“Jag läser av...vill den ha information? Är det människa med kontrollbehov?...då 

kanske man får jobba lite på det sättet…eller är det en människa som inte vill veta 

nånting utan bara vill stänga av då jobbar jag med det.” (Informant 5, personlig 

kommunikation, 19 januari 2018) 

 
6.3.4 Läkemedel 

Anestesisjuksköterskorna anger att lugnande och smärtstillande läkemedel är vanligt 

förekommande i kombination med regional anestesi. De flesta anestesisjuksköterskorna 

använder endast lugnande läkemedel i låg dos som komplement till övriga strategier, 

och ger det bara om patienten själv vill. Mycket oroliga patienter vill oftast bara komma 

bort från nuet och önskar direkt djup sedering, vilket anestesisjuksköterskorna oftast 

tillmötesgår. Sedering används till exempel också i samband med anläggning av 

ryggbedövningen för att underlätta en korrekt kroppsposition inför sticket. Alla 

anestesisjuksköterskorna var eniga om att Propolipid var det läkemedel som de använde 

mest. Det ger god styrbarhet och kan snabbt få patienten vaken igen, som då kan ge 

uttryck för sina känslor. Dock är det viktigt att undersöka de bakomliggande orsakerna 

till patientens oro, och anpassa läkemedel därefter. Till exempel kan smärtstillande 

läkemedel vara ett bättre alternativ än sederande läkemedel, om den regionala anestesin 

inte har fullgod effekt och patienten på grund av detta blivit extra orolig. Om patienten 

har fått lugnande premedicinering är det också viktigt att utvärdera effekten och anpassa 

fortsatt behandling därefter. 

  

“Sedan finns det vissa som är jätteoroliga och absolut inte vill höra någonting och med 

bestämdhet säger att jag vill inte vara med om detta, jag vill inte höra nånting jag vill 

bara sova. Och då kan jag inte säga att det får du inte utan då säger jag att då får du 

det..då hjälper jag dig med det och så får de sova på ett lätt propofolrus hela tiden så 

väcker jag dem i slutet och så pratar vi om det och ofta har de tyckt att det har varit 

bra.” (Informant 1, personlig kommunikation, 18 januari 2018) 
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7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion  

För den aktuella studien valdes en intervjustudie med kvalitativ ansats enligt Polit och 

Beck (2016), för att besvara studiens syfte och problemområde. Styrkan med denna 

metod är att den ger en tydlig inblick i anestesisjuksköterskornas perspektiv på 

situationen. Om istället patienter intervjuats hade de förmodligen haft en annan bild av 

situationen, och de kanske till exempel inte uppfattar alla omvårdnadsåtgärder som 

utförs för dem. Däremot är det bara patienterna som kan svara för om de mår bra av en 

viss åtgärd eller inte. Det kan minska trovärdigheten i anestesisjuksköterskornas 

synvinkel om vilka strategier som faktiskt lindrar oron. Istället för kvalitativ ansats hade 

en kvantitativ ansats, genom till exempel enkätstudie, kunnat användas (Polit & Beck, 

2016). Fördelen med detta hade varit ett mer generaliserbart resultat. Metoden kräver 

dock ett stort antal informanter och mer tid, vilket inte fanns möjlighet till vid aktuell 

studie. Den kvalitativa ansatsen ger mer beskrivande och detaljerad information (2016), 

och bedömdes därför som mest lämplig för att besvara studiens syfte.  

 
7.1.1 Urval 

Inklusionskriterierna var legitimerade anestesisjuksköterskor med minst ett års klinisk 

erfarenhet samt erfarenhet av att vårda den aktuella patientgruppen. De skulle även på 

frivillig basis vilja delta i studien. Dessa kriterier togs fram för att få informanter som 

kunde ge relevanta och aktuella svar på studiens syfte. Minst ett års erfarenhet skulle 

kunna vara för kort tid för att anestesisjuksköterskorna ska ha hunnit skapa sig sitt eget 

arbetssätt. På det aktuella sjukhuset opereras dagligen ortopediska patienter i regional 

anestesi, vilket gör att anestesisjuksköterskorna snabbt får erfarenhet av att vårda aktuell 

patientgrupp. Därför bedömde vi att anestesisjuksköterskor med minst ett års erfarenhet 

kunde bidra till att besvara studiens syfte.  

 

En styrka i studiens urval är att det slumpmässigt blev fem män och fem kvinnor som 

deltog, vilket ger ett bredare genusperspektiv och ökad giltighet. Vi uppfattade ingen 

skillnad mellan de manliga och kvinnliga informanternas sätt att lindra patienternas 

oro. Deltagarna inkluderades utefter vilka som frivilligt valde att delta och samtidigt 

gavs möjlighet att avsätta tid för intervjun. Det blev en bra spridning även på 

arbetslivserfarenhet och ålder på deltagarna, vilket ger ett bredare perspektiv och ökad 

trovärdighet. Tio anestesisjuksköterskor ansåg vi, tillsammans med vår handledare, vara 

ett lämpligt antal för att hålla den upplagda tidsplanen, vilket Patel och Davidson (2011) 

bekräftar. Vi upplevde även att innehållsrikedomen efter tio intervjuer inte breddades 

nämnvärt, och därför begränsade vi oss till detta. Fler informanter hade dock kunnat 

förstärka studiens resultat (Polit & Beck, 2016). Eftersom studien inkluderar ett fåtal 

informanter minskar resultatets överförbarhet. Dock har tidigare studier likartade 

resultat, vilket ökar trovärdigheten i aktuell studie. En nackdel med det aktuella urvalet 

är att alla anestesisjuksköterskorna arbetar på samma avdelning. Varje avdelning har 

sina traditioner och sätt att arbeta på, vilket kan göra att de flesta 

anestesisjuksköterskorna arbetar på likartat sätt. Hade studien istället inkluderat 

anestesisjuksköterskor från flera olika sjukhus skulle andra perspektiv och strategier 

kunnat framkomma. Detta försvagar studiens överförbarhet och pålitlighet.  
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7.1.2 Datainsamling 

Frågeguiden utformades med öppna frågor som vi ansåg kunde besvara studiens syfte. I 

en intervjustudie ställs det krav på personen som intervjuar eftersom kroppsspråk och 

tonfall omedvetet kan förmedla en negativ attityd till informanten, som då kan känna sig 

kritiserad och dömd (Patel & Davidson, 2011). Vi har ingen större erfarenhet av att 

intervjua och vår ovana kan ha påverkat informanterna. Vi var dock noga med att 

försöka gå in med trevligt bemötande och skapa en avslappnad atmosfär, och var tydliga 

med att syftet med studien inte var att kritisera eller döma. En enkätstudie hade kunnat 

minimera vår påverkan på anestesisjuksköterskorna, samtidigt som det då blir svårt att 

ställa följdfrågor för att djupare kunna förstå vad anestesisjuksköterskorna menar (Patel 

& Davidson, 2011). Ledande frågor försökte undvikas, men på grund av ovana att 

intervjua blev det ändå några tillfällen då detta skedde. Vid dessa tillfällen fick 

anestesisjuksköterskorna utveckla sina svar. Användning av bandspelare gjorde några 

anestesisjuksköterskor nervösa inledningsvis, men efter en stunds samtal och 

avdramatisering blev de mer avslappnade och kunde fokusera på intervjun. 

Bandspelaren kan dock ha gjort att anestesisjuksköterskorna blev påverkade och inte sa 

allt de tyckte och tänkte, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet och 

överförbarhet. Valet föll ändå på att använda bandspelare för att underlätta 

analysarbetet. Om någon anestesisjuksköterska inte samtyckt till att intervjun spelades 

in, hade bandspelaren inte använts. 

 

En svaghet i vald datainsamlingsmetod kan vara att informanterna säger en sak, men gör 

något annat i praktiken. En alternativ metod hade kunnat vara att göra en 

observationsstudie där anestesisjuksköterskorna istället hade observerats kring vilka 

strategier de använder för att lindra patienternas oro. Denna typ av studie kan vara 

användbar om syftet är att undersöka beteenden och händelseförlopp (Patel & Davidson, 

2011). Nackdelen hade då varit att vår egen erfarenhet/förförståelse hade kunnat spegla 

hur vi uppfattat situationen och gett en felaktig tolkning (2011) och därmed minskat 

studiens trovärdighet.  

 
7.1.3 Dataanalys 

Resultatet bearbetades med hjälp av en induktiv innehållsanalys enligt Polit och Beck 

(2016). De menar att det är en aktiv process som syftar till att föra samman och 

förtydliga texternas innehåll (2016). Intervjuerna transkriberades noga och lyssnades 

igenom flertalet gånger av oss båda för att säkerställa att allt inspelat material verkligen 

kom ner i skrift, vilket stärker studiens giltighet och trovärdighet. 

Transkriberingsprocessen är ett kritiskt moment där information många gånger kan gå 

förlorad och det är viktigt att alla ord och erfarenheter kommer med (Polit & Beck, 

2016). Vi var båda lika aktiva genom hela analysarbetet, och diskuterade tankar och 

idéer om de olika kondenserade meningsenheterna och vilka underkategorier som hörde 

ihop med varandra. Analysprocessen bollades också med studiens handledare. Detta 

grundliga arbete stärker analysens tillförlitlighet och därmed studiens resultat. Genom 

tydlig dokumentation från början till slut av analysens alla steg, bland annat genom 

färgkodning, kunde vi enkelt gå tillbaka till själva intervjun om något var oklart eller 

otydligt. Det minskade risken för att någonting skulle missas, vilket stärker studiens 

trovärdighet. Vid framtagande av underkategorier och kategorier användes inget 

datorprogram utan endast vår egen tolkning och uppfattning om vilka delar som hörde 

ihop. Enligt Polit och Beck (2016) hade ett datorprogram kunnat hjälpa oss att se andra 

samband, men det är ändå vi själva som i slutändan måste värdera och kritiskt granska 

innehållet.  
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7.1.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomförts enligt gällande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2017). Den etiska trovärdigheten stärks genom att anestesisjuksköterskorna fått tydlig 

information om studiens ändamål, och de gavs möjlighet att ställa frågor. Tid och plats 

för intervjuerna anpassades helt efter deltagarnas önskemål, och 

anestesisjuksköterskornas frivillighet för studiedeltagandet betonades. Informanternas 

integritet har bevarats genom hela arbetet och det är endast vi som vet vilka 

anestesisjuksköterskor som deltagit i studien. Inga namn eller personuppgifter finns 

dokumenterade, vilket tillgodoser de forskningsetiska principerna. Inga frågor i 

frågeguiden har väckt några reaktioner från anestesisjuksköterskorna, och vid 

framtagandet av frågeguiden eftersträvades neutrala frågor, enligt rekommendation från 

Polit och Beck (2016). Efter våra reflektioner över studiens genomförande har inga 

etiska dilemman eller problem kunnat identifierats. Anestesisjuksköterskorna har heller 

inte uttryckt eller förmedlat några tankar/upplevelser om etiska dilemman.  

 
7.1.5 Vår förförståelse 

Genom att ha sökt i tidigare forskning kring problemområdet, och utifrån detta skrivit 

arbetets bakgrundsavsnitt, erhölls viss inblick och förståelse för ämnet som skulle 

studeras. Detta i kombination med tidigare arbetslivserfarenheter inom området gjorde 

att vi hade en viss förförståelse innan intervjuerna startades. Som allmänsjuksköterskor 

har vi även samarbetat med anestesisjuksköterskor och hade därigenom en inblick i 

deras arbetssätt. Denna förförståelse, både avseende patienter och 

anestesisjuksköterskor, kan ha påverkat tolkningen av vad anestesisjuksköterskorna 

sade och beskrev i intervjuerna, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet och dess 

trovärdighet. Förförståelsen kan ha medfört att vi inte förutsättningslöst lyssnat på vad 

anestesisjuksköterskorna sade. Detta har medvetet beaktats under hela arbetets gång. 

Under både intervjuer och analysprocess har vi diskuterat och ifrågasatt varandras 

tankar och tolkningar. Noggrann följsamhet till anestesisjuksköterskorna berättelser, 

både under intervju och analys, har bidragit till en objektivitet, vilket styrker validiteten. 

Förförståelsen finns dock där och den är svår att helt bortse ifrån vilket kan ha påverkat 

studiens reliabilitet (Polit & Beck, 2016).   

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 
7.2.1 Skapande av vårdande relationer 

För att förmedla trygghet och ge ett professionellt bemötande försöker 

anestesisjuksköterskorna som deltog i studien att skapa en vårdande relation med 

patienterna. För att denna vårdande relation ska bli så bra som möjligt är det viktigt att 

komma förberedd inför mötet med patienterna genom att bland annat läsa på om 

patienterna i journalsystem. Sundqvist och Carlsson (2014) bekräftar vår tolkning då de 

beskriver att det är viktigt att inför patientmötet ligga steget före, identifiera riskfaktorer 

samt vara redo för eventuella komplikationer (2014). Anestesisjuksköterskorna i vår 

studie försöker skapa en vårdande relation genom ett bra samarbete mellan patient och 

anestesisjuksköterska, samt övrig vårdpersonal. Finns ingen relation mellan parterna blir 

det svårt att samarbeta och därigenom hjälpa patienterna på bästa sätt. Detta styrks av 

Bergman et al. (2012) som betonar vikten av att anestesisjuksköterskorna behöver skapa 

en ”vi-känsla” för att hjälpa patienterna i sin oro. I denna relation blir 

anestesisjuksköterskorna ofta en mer aktiv part, eftersom det för patienterna oftast är en 

ny och ovan situation. Anestesisjuksköterskorna i vår studie lägger stor vikt vid att den 

första kontakten med patienten ska bli så bra som möjligt. Genom dialog med 
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patienterna får anestesisjuksköterskorna en bättre insyn i patienternas upplevelse. 

Pulkkinen, Junttila och Lindwall (2016) bekräftar vikten av en perioperativ dialog för 

ökad patientsäkerhet och att lindra patienternas oro. De beskriver vidare hur följsamhet 

inom den perioperativa processen är betydelsefullt för att patienterna ska känna sig 

trygga (2016). Detta var inte en lika framträdande aspekt i vår studie. Vinklas resultatet 

ur ett vårdetiskt perspektiv kan det konstateras att anestesisjuksköterskorna försöker 

behandla patienterna med empati och på ett sätt de själva skulle vilja bli behandlade. 

Detta överensstämmer med Sundqvist och Carlssons (2014) fynd om att 

anestesisjuksköterskor har ett moraliskt ansvar gentemot patienterna. Det är viktigt att 

se helheten i vården till patienterna och inte bara fokusera på anestesin (2014). Eriksson 

(1995) menar att om helhetssynen (kropp, själ och ande) saknas blir det svårt att utföra 

vårdhandlingar som gör att patienterna mår bra, vilket är vårdens huvudsakliga 

målsättning.  

 

Studiens resultat beskriver hur anestesisjuksköterskorna förbereder sig både praktiskt 

och mentalt inför patientmötet genom att iordningställa material och läsa på om 

patienten. Vidare beskrivs hur viktigt det är att i första mötet snabbt läsa av patienterna 

och känna av deras sinnesstämning, för att därefter anpassa bemötandet, skapa 

förtroende och inge trygghet. Anestesisjuksköterskorna anser att dialogen med 

patienterna är en viktig del för att skapa en relation, samt besvara patienternas 

uppfattningar och fånga upp eventuell oro. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning 

som har visat att kontakt mellan patient och anestesisjuksköterska är viktig för att 

patienten inte ska känna sig utsatt (Karlsson et al., 2012a; Pulkkinen et al., 2016), ska 

känna tillit till anestesisjuksköterskan (Bager et al., 2015) samt att det skapar en 

meningsfullhet (Karlsson et al., 2012b). 

 

Studiens resultatdel knyter an till den teoretiska referensramen “vårdande relationer”. 

Begreppet beskriver hur relationen bygger på ömsesidighet och respekt med syfte att 

lindra en människas lidande (Kasén, 2017; Sävenstedt & Florin, 2013). I studien 

framkommer hur anestesisjuksköterskorna aktivt arbetar för att få till denna vårdande 

relation, för att patienterna ska känna sig tryggare i den utsatta situation de befinner sig 

i. En alternativ forskning skulle kunna belysa problemet ur patienternas infallsvinkel. 

Patienternas upplevelser av vad som bidrar till skapandet av en god vårdande relation 

för att lindra deras oro är viktiga aspekter att ha kunskap om.  

 

Utifrån ovanstående diskussion kan det konstateras att det är av stor betydelse att 

anestesisjuksköterskorna skapar en vårdande relation med patienterna för att minska 

deras oro i samband med operation. Det är viktigt att som anestesisjuksköterska komma 

förberedd inför patientmötet, och genom en dialog med patienterna skapa tillit och 

förtroende.   

 
7.2.2 Förhållningssätt 

För att kunna lindra patienternas oro i samband med operation har 

anestesisjuksköterskorna en viktig roll eftersom de följer patienterna genom hela 

processen. Anestesisjuksköterskorna blir patienternas ombud som ska tillgodose 

patienternas önskemål och behov, och kunna förklara vad som händer och sker. Denna 

tolkning bekräftas av Sundqvist och Carlssons (2014) som beskriver hur 

anestesisjuksköterskor ska ge en värdig vård till patienten, vilket innebär att behandla 

med respekt, försvara patientens rättigheter och autonomi (2014). För att kunna lindra 

patienternas oro krävs också att anestesisjuksköterskorna tänker på hur de bemöter 

patienterna för att inte trigga den oro som de kanske redan har. Yilmaz, Sezer, Gürler 
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och Bekar (2012) skriver i sin studie att patienter av kvinnligt kön, med låg utbildning 

eller dåligt socialt stöd upplever mer oro inför en operation. Detta är något som inte 

framkommer i vår studie utan de intervjuade anestesisjuksköterskorna tror att alla 

patienter är mer eller mindre oroliga, oavsett samhällsklass. Genom att uppträda lugnt 

och förtroendeingivande, samt respektera patienterna som unika skapar 

anestesisjuksköterskorna trygghet, något som också styrks av Pulkkinen et al. (2016). 

Detta överensstämmer även med de vårdetiska förhållningssätt som 

kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor skriver om (Riksförening för 

anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012). Även i tidspressade 

situationer försöker anestesisjuksköterskorna att vara här och nu hos patienterna för att 

inte ge ett sämre bemötande. För att lindra patienternas oro är det viktigt att 

anestesisjuksköterskorna tillgodoser patienternas självbestämmande och delaktighet. Att 

låta patienterna vara delaktiga i vården är viktigt för att de ska känna att de har makt 

över sin situation, vilket bekräftas av Karlsson et al. (2013). Hur mycket 

anestesisjuksköterskorna dock försöker att tillgodose patienternas autonomi kan det 

ändå uppstå vårdetiska dilemman då delar av patienternas kroppskontroll försätts ur 

funktion.  

 

I vår studie framkommer att anestesisjuksköterskorna för patienternas talan genom hela 

förloppet, och anestesisjuksköterskornas roll blir bland annat att skapa en positiv 

upplevelse för patienterna. De blir också den person som patienterna vänder sig till, och 

som tillgodoser patienternas önskemål. Ta det varsamt, uppträda lugnt och ha ett 

professionellt förhållningssätt anser anestesisjuksköterskorna är viktiga delar i ett gott 

bemötande, som stämmer överens med vad Bengtsson et al. (2016) skriver. 

Anestesisjuksköterskorna tar sig den tid de behöver för att få till ett bra möte, även om 

tiden är knapp. Studiens resultat beskriver också hur anestesisjuksköterskorna värnar 

om patienternas delaktighet och att patienterna själva får vara med och påverka sin tid 

på operation. Detta överensstämmer med anestesisjuksköterskornas 

kompetensbeskrivning som anger hur omvårdnaden till patienterna ska inge förtroende 

och tillit, med respekt för deras värdighet och integritet (Riksförening för anestesi och 

intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012). Självbestämmande och 

delaktighet är två grundläggande krav för god vård (HSL, SFS 1982:763, 2a §). 

Studiens resultat bekräftas också av Jönsson och Mårtensson (2011) som återger hur 

patienter uppskattar att anestesisjuksköterskorna bemöter dem med vänlighet och 

omtanke. Utifrån den aktuella studiens resultat efterföljs rådande lag och 

kompetensbeskrivning, och anestesisjuksköterskorna anser att det är viktiga delar för att 

lindra patienternas oro.  

 

Genom anestesisjuksköterskornas sätt att förhålla sig till och bemöta patienterna på, kan 

ett vårdlidande antingen skapas eller lindras. Eriksson (1995) beskriver att vårdlidandet 

uppstår då patienterna möter vården och i samband med detta upplever ensamhet och 

osäkerhet. Studiens resultat belyser hur anestesisjuksköterskorna gör sitt yttersta för att 

minska patienternas vårdlidande genom ett gott bemötande och att respektera deras 

autonomi. Ytterligare forskning om vad patienterna själva anser kan öka deras 

delaktighet och självbestämmande, skulle kunna bidra till att ge 

anestesisjuksköterskorna fler verktyg för att skapa ökad patientdelaktighet.  

 

Studiens resultat visar på att anestesisjuksköterskors förhållningssätt gentemot 

patienterna är betydelsefullt för att patienterna ska få förtroende för vården. En viktig 

del som anestesisjuksköterskorna lägger fokus på är ett gott bemötande och att föra 
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patienternas talan, samtidigt som de ger patienterna möjlighet att delta och själva 

påverka sin tid på operationsavdelningen.  

 
7.2.3 Hjälpmedel 

Anestesisjuksköterskorna kan använda en rad olika hjälpmedel för att lindra 

patienternas oro. Till exempel genom att skapa lugn och ro runt patienterna. Humor kan 

hjälpa till att avdramatisera förloppet hos patienterna, vilket styrks av Davis‐Evans 

(2013). Andra patienter behöver ett till synes mer seriöst bemötande. Många patienter 

vill inte höra någonting från operationen, och kan då erbjudas musik, radio eller 

hörselskydd för att skärma av. Musikterapins lugnande effekter under operation i 

regional anestesi bekräftas av flertalet tidigare studier (Bae, Lim, Hur & Lee, 2014; 

Davis‐Evans, 2013; Trängeberg & Warrén Stomberg, 2013). Dock har Ignacio, Chan 

Moon, Teo Shi, Tsen Li Mee och Goy (2012) visat att musiken inte har någon lugnande 

effekt just under operation, utan mer postoperativt. Detta stärker vikten av 

individanpassad vård till patienterna då alla kanske inte lugnas av musik. 

Anestesisjuksköterskorna i vår studie använder sig vidare ofta av fysisk kontakt för att 

lugna patienterna, men känner av om patienterna är mottagliga för detta och beaktar 

deras integritet. Detta visar på att anestesisjuksköterskorna har ett vårdetiskt tänk där de 

försöker bevara patienternas värdighet, vilket Karlsson et al. (2013) betonar vikten av. 

Är oron mycket påtaglig ger anestesisjuksköterskorna mer av sig själva genom att 

fokusera extra mycket på patienten. Anestesisjuksköterskorna ger fortlöpande 

information utefter patienternas behov. Just information framkommer av tidigare studier 

som ett mycket viktigt hjälpmedel för att lindra oro (Bager et al. 2015; Mitchell, 2009; 

Pulkkinen et al., 2016).  Jlala et al. (2010) beskriver hur en informationsfilm innan 

operation kan lindra patienternas oro, något som dock inte framkommer i vår studie. 

 

Ur studiens resultat framkommer att anestesisjuksköterskorna anser att det är viktigt att 

skapa en lugn och trygg atmosfär runt patienterna. De försöker avdramatisera förloppet 

genom bland annat humor och musik, något som även Sundqvist och Carlsson (2014) 

beskriver som viktiga hjälpmedel. Det är viktigt att anestesisjuksköterskorna bara finns 

där för patienten, och kanske håller dem i handen. Närheten måste balanseras utifrån 

patienternas integritet. Fysisk kontakt och avdramatisering av förloppet framkommer i 

vår studie som två viktiga faktorer för att skapa tillit och trygghet för patienterna, vilket 

överensstämmer med studier av Karlsson et al. (2012a) och Bergman et al. (2012). 

Resultatet beskriver vidare vikten av att anestesisjuksköterskorna individanpassar 

informationen utifrån vilken patient de har framför sig. Sederande läkemedel används, 

om patienterna själva önskar, som ett komplement till övriga omvårdnadsåtgärder för att 

skapa ett lugn för patienterna, som även stärks av Bengtsson et al. (2016). Bailey (2010) 

bekräftar studiens resultat att miljön runt patienterna är viktig och bör anpassas för att 

skapa ett lugn. Medicinteknisk utrustning kan förstärka patienternas oro medan 

avslappningstekniker och essentiella oljor kan bidra till lugnare patienter (2010). Dessa 

resultat stärks inte av vår studie, då anestesisjuksköterskorna inte använde sig av dessa 

strategier. 

 

Hjälpmedel som till exempel en anpassad miljö, närhet, information och läkemedel kan 

bidra till att öka eller minska patienternas vårdlidande. Ges för mycket läkemedel finns 

en risk att patienterna får ett ökat vårdlidande på grund av biverkningar (Næss & Strand, 

2013a). Om anestesisjuksköterskorna anpassar läkemedelsdoserna och kombinerar detta 

med övriga omvårdnadsåtgärder kan vårdlidandet däremot minskas. Vidare forskning 

kring fungerande avslappningstekniker skulle kunna bidra till minskat behov av 

lugnande läkemedel, och minska risken för oönskade effekter. Den medicintekniska 
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utrustningens påverkan på patienterna är ett annat område som skulle kunna studeras 

djupare. Om utrustningen upplevs som besvärande eller om den inger trygghet för 

patienterna, är frågeställningar som skulle kunna ge anestesisjuksköterskorna djupare 

kunskap för att lindra vårdlidande.  

 

Studiens resultat visar att användning av hjälpmedel är viktigt för att lindra oro under 

patienters tid på operationsavdelningen. Anestesisjuksköterskorna kan bidra mycket 

genom att bara använda sig själva som redskap genom fysisk kontakt, ge 

individanpassad information och att skapa en lugn miljö. Sederande läkemedel är ett 

viktigt hjälpmedel i omvårdnaden till patienterna, men mycket kan göras innan 

anestesisjuksköterskorna använder denna strategi.  

 
7.2.4 Ur ett samhällsperspektiv  

Anestesisjuksköterskor är, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016), delansvariga i 

att bidra till att tillgodose allmänhetens hälsa (2016). För att minska vårdlidande och 

skapa vårdande relationer till patienterna krävs att anestesisjuksköterskorna har tydliga 

strategier för att främja patienternas hälsa. Davis‐Evans (2013) skriver hur lugnare 

patienter kan ge mindre postoperativa komplikationer, vilket ur ett samhällsperspektiv 

kräver mindre vårdresurser och ger minskade kostnader. Strategier för att lindra 

patienters oro vid regional anestesi kan bidra till att skapa en positiv bild av att bli 

opererad. En patient som inte vill bli opererad på grund av oro kan leda till att han eller 

hon inte blir hjälpt för sina besvär. Detta kan leda till längre sjukskrivningar, upprepade 

läkarbesök och en ökad läkemedelskonsumtion vilket leder till ökade 

samhällskostnader. Om anestesisjuksköterskorna använder strategier från denna 

studiens resultat och tidigare forskning kan de bidra till att skapa positiva erfarenheter 

av att bli opererad. I förlängningen kan detta göra att patienterna sprider positiva 

upplevelser vidare ut i samhället. Flera anestesisjuksköterskor i studien beskriver hur en 

del patienter har hört negativa rykten om operation i regional anestesi. Genom att skapa 

en bra upplevelse för patienterna under hela operationsförloppet förhindras spridning av 

negativa rykten som skapar oroliga patienter och ger ett ökat vårdlidande.  Pulkkinen et 

al. (2016) framhåller vikten av den perioperativa dialogen för att minska risken för 

missförstånd, vilket i sin tur minskar risken för patientskada och i slutänden ger en 

högre vårdkvalité.  
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8 Slutsats 
 

Studiens syfte var att utforska och belysa anestesisjuksköterskors strategier för att lindra 

ortopedpatienters oro vid regional anestesi. Efter genomförd intervjustudie kan det 

konstateras att anestesisjuksköterskorna bör skapa en vårdande relation med patienterna. 

För att skapa detta krävs en bra första kontakt med patienterna genom dialog. 

Anestesisjuksköterskor ska anpassa sitt förhållningssätt gentemot patienterna utefter vad 

patienterna förmedlar. Genom att vara patienternas ombud, anpassa sitt beteende samt 

värna om patienternas delaktighet och självbestämmande kan patienternas vårdlidande 

minskas. Enkla omvårdnadsåtgärder bidrar till ett ökat välbefinnande för patienterna. 

Anestesisjuksköterskor bör sträva efter att skapa en lugn atmosfär inne på 

operationssalen där de försöker finnas vid patienternas sida under hela förloppet, och 

vid behov ge information och lugnande läkemedel för att lindra patienternas oro. 

Ytterligare kunskap om avslappningsteknikers påverkan på patienternas oro skulle 

kunna studeras i en kvantitativ klinisk prövning där det jämförs med patienter som inte 

får prova denna metod. 

 

Studiens resultat bekräftar på många sätt tidigare forskning kring problemområdet. 

Anestesisjuksköterskorna var eniga om att den första kontakten med patienterna har 

mycket stor betydelse för hur patienternas upplevelse av operationsförloppet kan 

komma att påverkas. Genom att ta del av studien kan specialistsjuksköterskor inom 

operation- och intensivvård samt allmänsjuksköterskor få ökad och/eller breddad 

kunskap om hur professionerna kan gå till väga för att lindra ortopedpatienters oro vid 

regional anestesi. Ur ett samhällsperspektiv kan det i förlängningen leda till att skapa ett 

positivt förhållningssätt för allmänheten till att bli opererad. Studiens resultat stämmer 

väl överens med tidigare studier som har likartade resultat, vilket styrker denna studiens 

kliniska relevans. Flera av studiens strategier skulle även kunna överföras till andra 

typer av operationer i regional- och generell anestesi. 
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Ordlista 
  

ASA: Innebär att anestesiläkare bedömer patienternas hälsotillstånd. ASA 1 innebär 

att patienten är helt frisk. Det finns totalt sex ASA- klasser, ju högre tal desto sjukare är 

patienten. 

Aktionspotential: Start av nervimpuls/signalering mellan nervceller  

Andnignsdepression: Låg andningsfrekvens, nedsatt ventilation 

Antikoagulantia: Blodförtunnande läkemedel 

Atelektas: Sammanfallen lungblåsa, lufttom lungvävnad 

Bronkospasm: Onormal sammandragning av luftröret 

Central blockad: Bedövning av en del av det centrala nervsystemet  

Empirin: Erfarenhetsgrundad kunskap 

Femurfraktur: Lårbensfraktur 

Generell anestesi: Kontrollerad sövning som påverkar centrala nervsystemet 

Intravenös regional anestesi: Bedövning som injiceras i en ven (avgränsat område) 

Kognitiv: Mental/intellektuell funktionsförmåga 

Kondensera: Föra ihop större texter till mindre texter men behålla innehållet  

Lokal infiltration: Bedövning som läggs i exempelvis sårkanter 

Lokal ytanestesi: Bedövning som läggs på exempelvis hud och slemhinnor 

Mortalitet: Dödlighet 

Opioider: Morfinpreparat 

Ortopedi: Behandling av skador på rörelseapparaten (skelett, muskler och leder) 

Perifer nervblockad: Bedövning av perifera (yttre) nervsystemet 

Perioperativ: Hela operationsförloppet, före, under och efter operation 

Pneumoni: Lunginflammation 

Postoperativ: Efter operation 

Premedicinering: Läkemedel givna före operation 

Preoperativ: Före operation 

Sedering: Lugnande/ångestdämpande läkemedelsbehandling 

Transkribering:  Överföra från tal till skrift
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Information om deltagande i intervjustudie om den oroliga 

ortopedpatienten 

  

Till dig som är specialistsjuksköterska inom anestesi! 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie med syfte att utforska och belysa 

anestesisjuksköterskors strategier att lindra ortopedpatienters oro vid regional 

anestesi. 

  

I samband med operation möter anestesisjuksköterskor många oroliga patienter. 

Regional anestesi är vanligt förekommande vid ortopedisk kirurgi, där patienterna är 

vakna och tvingas konfrontera sina känslor genom hela förloppet. Oro kan leda till både 

fysisk och psykisk stress. Anestesisjuksköterskorna har en central roll i omvårdnaden 

till denna patientgrupp. Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppning att 

få ökad förståelse kring vilka strategier  anestesisjuksköterskorna använder sig av för att 

lindra dessa patienters oro. 

  

Vi söker specialistsjuksköterskor inom anestesi som har minst 1 års erfarenhet av att 

vårda aktuell patientgrupp, för ett deltagande i denna intervjustudie. Din enhetschef är 

informerad och godkänner att Du deltar i intervjun på arbetstid. Deltagandet är helt 

frivilligt och Du kan när som helst, utan närmare motivering, avbryta ditt 

studiedeltagande utan några som helst konsekvenser. 

  

För att minska risken för att det Du har berättat skall kunna härledas till Dig, kommer 

all insamlade data att avidentifieras. Intervjun kommer att genomföras på Din 

arbetsplats eller någon annan avskild plats som Du önskar. Samtalet kommer spelas in 

och beräknas att ta cirka 30 minuter. Intervjumaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras på sådant sätt att ingen utomstående har tillgång till det. 

Studieresultatet kommer att presenteras i form av en magisteruppsats på 

Linnéuniversitetet.           

                                                          

Vi heter Andreas Mellberg och Matilda Sundberg och studerar till 

specialistsjuksköterskor inom anestesi på Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen 

ingår det att göra en magisteruppsats, vilket är anledningen till att vi gör denna 

intervjustudie. Hör av dig om du har några frågor, eller vid intresse av att ta del av den 

färdiga studien. 

  

 

Lidköping 2018-01-16                           

  

Student                            Student                            Handledare 

Matilda Sundberg            Andreas Mellberg            Rosita Brolin 

070-863 68 86                 070-396 75 22                 072-594 16 13 

ms224je@student.lnu.se am223ji@student.lnu.se     rosita.brolin@lnu.se 
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Frågeguide 

  

Bakgrundsfakta om informanterna 

  

·    Ålder 

·    Kön 

·    Arbetslivserfarenhet, inklusive antal år som anestesisjuksköterska 

·    Utbildningar 

  

Huvudfrågor 

  

·    Vad anser du att anestesisjuksköterskans ansvarsområde/kompetensområde 

innebär? 

·    Hur förbereder du dig inför att vårda en patient? 

·    Hur förbereder du dig om du redan vet att patienten är mycket orolig? 

·    Vilka för/nackdelar anser du finns med att  den oroliga ortopedpatienten 

opereras i regional anestesi? 

·    Hur ofta möter du patienter som är oroliga inför och under regional anestesi? 

·    Hur identifierar du en orolig patient? Hur ter sig patienten? 

·    Hur skiljer sig din omvårdnad till en orolig patient kontra en icke-orolig patient? 

·    Vilka omvårdnadsåtgärder använder du för att lindra patientens oro? 

·    Hur ofta använder du dig av läkemedel som främsta behandling? 

·    Vilka läkemedel använder du? 

·    Vilka omvårdnadsåtgärder skulle du vilja utföra för att lindra patientens oro, 

men där du av olika anledningar hindras att göra detta? 

·    Hur ser/utvärderar du att dina omvårdnadsåtgärder lindrar patientens oro? 

·    Vad anser du att vården som organisation kan göra för att förebygga att patienter 

inte ska vara oroliga för att bli opererade? 

·    Hur upplever du att tidspress påverkar bemötandet av oroliga patienter? 

·    Är något du vill tillägga kring hur du lindrar ortopedpatienters oro i samband 

med regional anestesi? 

  

Följdfrågor 

Kan du utveckla/beskriva mer? 

Motivera. 
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Samtyckesformulär 

  
Jag har tagit del av informationen om studien ”Den oroliga ortopedpatienten”, fått tillfälle att 

ställa frågor, fått dem besvarade och samtycker till deltagande. 

  
Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak. 
  

  

  

  
_________________________________________________________ 
Underskrift av forskningsperson 
  

  
_________________________________________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum 
  

  

  

  

  
_________________________________________________________ 
Underskrift av informationsgivare 

  

  
_________________________________________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum 
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Etisk egengranskning inför studien 

Den oroliga ortopedpatienten 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. 

behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

    X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant 

som inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)? 
    X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? 

    X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov )? 
    X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, 

personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

    X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
   X 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk 

person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig). 
    X 



 

II 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till 

nivån på studien. 
X     

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 

detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För 

studier med minderåriga 
krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X     

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X     

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

studien är namngivna (student och handledare) 
X     

  

 


