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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I dagsläget föreligger det en bristande empirisk kunskap om patienters 

upplevelser av att opereras i regional anestesi. Operationssjuksköterskan ansvarar för 

patientens vård och välmående under den intraoperativa perioden. Därav behöver det 

finnas en kunskap hos operationssjuksköterskan om hur patienter upplever att opereras i 

vaket tillstånd för att kunna ge en personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad.  

Syfte: Att undersöka patienters erfarenheter av att vara vakna under ett kirurgiskt 

ingrepp.  

Metod: En systematisk litteraturstudie innehållande 11 stycken vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ ansats. Analysen har utförts genom metasyntes. 

Resultat: I resultatet framkom två huvudteman med underteman av patienternas 

erfarenheter. 1) Erfarenheter av regional anestesi med underteman: erfaranheter av att 

medverka, erfarenheter av att hantera situationen, erfaranheter skapade genom sinnen, 

erfaranheter från omgivningen samt erfaranheter av smärta. 2) Vårdpersonalens 

betydelse med underteman: betydelsen av vårdpersonalens närvaro, betydelsen av en 

god kommunikation samt betydelsen av att erhålla information. Resultatet visar att 

opereras i regional anestesi ger patienter en känsla av deltagande och kontroll, samtidigt 

förekommer det att patienter upplever ångest och smärta under sitt kirurgiska ingrepp. 

Patienter erfar vårdmiljön genom sina sinnen och använder sig av olika sätt att hantera 

upplevelsen av att opereras i vaket tillstånd. För att känna trygghet är det av betydelse att 

få kontinuerligt med information och att känna en närhet till vårdpersonalen. 

Slutsats: För att operationssjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad till patienter 

som opereras i regional anestesi behöver det finnas en kunskap om hur patienter erfar 

den intraoperativa perioden samt en förmåga att kunna se och bemöta varje patient 

utifrån sin unika livsvärld.   
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Abstract 
 

Background: In the current situation there is a lack of empirical knowledge of patients' 

experiences of being operated in regional anesthesia. The operating theatre nurse is 

responsible for patient care and well-being during the intraoperative period. Therefore 

the operating theatre nurse needs knowledge about patients' experience of being awake 

during surgery, to provide person-centered and evidence based nursing. 

Aim: To investigate patients' experiences of being awake during a surgical procedure. 

Methods: A systematic literature study containing 11 articles with a qualitative 

approach. The analysis has been performed with metasynthesis. 

Results: The result emerged two main themes with subthemes about patients' 

experiences. 1) Experiences of regional anesthesia, with subthemes: experiences of 

participation, experience of handling the situation, experiences created by the senses, 

experiences from the environment and experiences of pain. 2) Importance of the carers, 

with subthemes: The importance of presence by the carers, the importance of a good 

communication and the importance of receive information. The findings show that 

being operated in regional anesthesia gives patients a sense of participation and control, 

while at the same time it appears that patients experience anxiety and pain during their 

surgical procedures. Patients experience the environment through their minds and use 

different ways to handle the experience of being operated in a wakeful state. To feel 

safe it is important to receive continuous information and to feel presence to the carers. 

Conclusions: To provide good care for patients operating in regional anesthesia, the 

operating theatre nurse must have knowledge about patients experience in the 

intraoperative period as well as the ability to see and respond to each patient based on 

their unique lifeworld. 
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Tack 
 

Tack till våra studiekamrater i vår basgrupp samt till vår handledare Sofia Almerud 

Österberg för god handledning och vägledning under arbetets gång. Även ett stort tack 

till bibliotekarien Ida Henriksson.   
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1 Inledning 
 

Då sjuksköterskan ska utföra sitt arbete på evidensbaserad grund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) krävs det att operationssjuksköterskan har kunskap om 

patienten och den vård som hen ska ge under den intraoperativa perioden 

(Riksföreningen för operationssjukvård, 2011). Operationssjuksköterskan ansvarar för 

patientens vård och ansvarar för att skapa en relation med patienten då det är patientens 

upplevelser och erfarenheter i samband med det kirurgiska ingreppet som ska styra 

vården (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011; Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). Vidare skriver Svensk sjuksköterskeförening (2013) att det råder en 

kunskapslucka om patienters upplevelser av den intraoperativa perioden under regional 

anestesi. För att operationssjuksköterskan ska kunna ge individanpassad samt 

patientcentrerad vård krävs det ökad kunskap om patienternas erfarenheter av att vara 

vakna under ett kirurgiskt ingrepp. Författarna anser att det är av stor vikt att få ökad 

kunskap om patienters erfarenheter av att genomgå ett kirurgiskt ingrepp i ett vaket 

tillstånd, då det blir allt vanligare att opereras under regional anestesi (Cobbold & 

Money, 2010). 

 

 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Operationssjuksköterskans ansvar 

I sjuksköterskans ansvar ingår det att följa de fyra grundläggande etiska koderna enligt 

International Council of Nurses, (2014) det vill säga att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Vidare ska sjuksköterskans arbete bygga 

på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande 

författningar, lagar, förordningar, föreskrifter samt andra riktlinjer. Ansvaret innefattar 

även att vårda med helhetssyn och etiskt förhållningssätt och med en humanistisk 

människosyn. Att ta till vara patienten och dess närståendes kunskaper och erfarenheter, 

visa respekt för olika trosuppfattningar och värderingar samt att föra patientens och/eller 

närståendes talan. Vidare ingår att tillämpa gällande forskningsetiska konventioner samt 

ta tillvara på andras erfarenheter och kunskaper i arbetsteamet och genom 

teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten, enligt den kompetensbeskrivning 

som Svensk Sjuksköterskeförening (2017) har sammanställt för sjuksköterskan. 

Tillsammans med operationsteamet ansvarar operationssjuksköterskan för att bevara 

patientens värdighet, integritet, autonomi (RFOP, 2011) och patienten har rätt till 

information, delaktighet samt kontinuitet (Hälso- och sjukvårdslagen, 2017:30).  

 

Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens vård före, under och efter ett 

kirurgiskt ingrepp eller undersökning. I operationssjuksköterskans arbete ingår det även 

att självständigt ansvara för att systematiskt planera och organisera arbetet i samband 

med patientens kirurgiska ingrepp (RFOP, 2011). I det ingår det att ansvara för hygien 

och aseptik under operationen (Bäckström, 2012). Vidare krävs kunskap och kompetens 

om människokroppen samt om de operationsmetoder och tekniker som kan användas 

vid kirurgiska ingrepp och behandlingar. Ansvaret innefattar även att hantera och 

ansvara för medicintekniska produkter samt att kommunicera med patienten och 

operationsteamets medlemmar på ett respektfullt sätt (RFOP, 2011). 
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2.2 Operationsmiljön 

En operationsavdelning är en avdelning med en högteknologisk miljö där 

operationssalarna innehåller mycket medicintekniska produkter (Brekken & Myklestul 

Dåvøy, 2012). Det är de nationella riktlinjerna för basala hygienrutiner som ska följas 

vid allt arbete på operationsavdelningen (SOSFS, 2015:10). För att minska risken för att 

smitta förs in på avdelningen är operationsavdelningen avskärmad från övrig aktivitet 

på sjukhuset. Operationssalens utrustning anpassas efter operation, men innehåller oftast 

en standardutrustning (Brekken & Myklestul Dåvøy, 2012). Stora mängder essentiell 

information inhämtas kontinuerligt angående patienten från den medicintekniska 

utrustningen i operationssalen (Kelvered, Öhlén, & Åkesdotter Gustafsson., 2011). 

Operationsmiljön med dess ljus och intryck kan kännas ovanlig och skrämmande för 

patienten, (Haugen, Eide, Olsen, Haukeland, Remme, & Wahl, 2009) men visar 

vårdpersonalen att de kan hantera utrustningen på ett kompetent sätt så ökar känslan av 

att operationsmiljön är trygg och säker (Tinnfält & Nilsson, 2011). 

 

 

2.3 Regional anestesi 

Regional anestesi definieras som förlust av känsel i ett speciellt område på kroppen 

beroende på var lokalbedövning läggs. Den blockerar eller bedövar nervfibrerna i eller 

omkring operationsområdet. Vanligt förekommande regional anestesi är spinal, 

epidural, kaudal anestesi samt perifer nervblockad (Cobbold & Money, 2010; Campbell, 

2015). Deras varaktighet är lite olika beroende på vilket lokalbedövningsmedel som 

används. Vid regional anestesi är patienten vaken och vid medvetande, men delar av 

kroppen blir bedövade. Tryck och beröring kan fortfarande upplevas av patienten 

(Ellingsen, 2012). Vid operationer och behandlingar kan en mildare form av sedering 

ges. Patienten blir lätt medvetandesänkt och kan fortfarande spontanandas. 

Lokalbedövning ges lokalt på just den kroppsdelen som den mindre operationen, 

behandlingen eller undersökningar ska utföras på (Campbell, 2015). 

 

Att opereras i regional anestesi blir allt vanligare. Det ger kortare vårdtider samt är 

kostnadseffektivt (Cobbold & Money, 2010). Det har även visat sig att patienter som 

har erhållit regional anestesi istället för att bli sövda upplever mindre smärta och 

illamående postoperativt (Rastogi, Gyanesh, Nisha, Agarwal, Mishra, Tiwari., 2013). 

Patienter som väljer att opereras under regional anestesi beskriver att de inte ångrar sitt 

val samt att de skulle välja samma anestesiform igen vid eventuellt kommande ingrepp 

(Bajunaid & Ajlan, 2015). Dessa patienter upplever även oftare en känsla av en 

tillfredsställande teamkänsla från operationsteamet, kontinuitet i vården samt att de har 

möjlighet att påverka deras vård (Leinonen, Leino-Kilpi, & Jouko, 1996). En kortare 

operationstid och återhämtningstid samt lägre infektionsrisk är andra faktorer som kan 

påverka valet av att patienterna väljer regional anestesi, vilket också gynnar samhället 

(Rhodes, Miles, Pearson, 2006).  

 

 

2.4 Operationssjuksköterskan i den intraoperativa perioden 

Tiden innan och efter operation benämns preoperativ samt postoperativ period 

(Bäckström, 2012). Tiden under operationen benämns som den intraoperativa perioden 

och börjar när patienten anländer till operationssalen och fortgår ända till patientens 

operation eller behandling är avslutad då den postoperativa fasen tar vid 

(Vårdhandboken, 2016). Den intraoperativa perioden kan även kallas 

genomförandefasen. Det är under denna period då genomförandet av det planerade 

mottagandet, positionering av patienten på operationsbordet, ansning och tvagning av 

kroppen och den anestesiologiska och kirurgiska vården sker (Hansen, 2012).   
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Kelvered et al. (2011) och Lindwall & von Post (2012) betonar vikten av att 

operationssjuksköterskan ger patienten ett självförtroende genom att vara närvarande 

genom ögonkontakt samt via ord och röst känna in patientens kroppsspråk. Genom att 

hålla ett vakande öga på patienten (Blomberg, Bisholt, Nilsson, & Lindwall, 2015) kan 

operationssjuksköterskan skydda patienten mot skador, mot obehörigas blickar samt 

mot bakterier (Lindwall & von Post, 2012) .  

 

Operationssjuksköterskans kommunikation med patienten kan definieras på olika sätt. 

Dels den verbala, informativa kommunikationen, men även den icke verbala såsom 

röstläge, kroppsspråk, öppenhet och ögonkontakt. Att använda sig av fysisk kontakt, 

som att hålla handen, kan vara ett sätt att agera stödjande och därmed bygga en 

vårdande relation (Lum, Dowedoff, & Englander., 2016). Genom relationen kan 

sjuksköterskan få ta del av patientens behov, tankar och åsikter, vilket ökar förståelsen 

och patienten kan bli mer delaktig i sin vård (Lindwall, von Post & Bergbom., 2003; 

Blomberg et al., 2015; Arakelian et al., 2016). En god omvårdnad kan inte utföras utan 

en god förmåga att kommunicera med patienten (Lum et al., 2016).  

 

Bäckström (2012) beskriver att operationssjuksköterskan behöver ha så kallad 

situationsmedvetenhet, för att ta ett korrekt beslut för patienternas omvårdnad. Det 

handlar om att vara förberedd på det oväntade och ligga steget före (Blomberg et al., 

2015). Behov av att följa patienten, så att kontinuitet finns mellan patient och 

operationssjuksköterska, beskrivs både i studierna av Kelvered et al. (2011) samt av 

Blomberg et al. (2015). Deras erfarenhet av den patientrelaterade intraoperativa 

omvårdnaden bygger på ett förtroendebaserat och situationsrelaterat förhållande för att 

kunna garantera patientens säkerhet och välbefinnande.  

 

 

2.5 Patienten i den intraoperativa perioden 

Under den intraoperativa perioden förlorar patienten makten och kontrollen över hela 

eller delar av sin kropp (Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson, & Vogelsang., 

2016). Många känner en oro och en ångest inför att behöva opereras (Leinonen et al., 

1996; Mitchell, 2003; Tinnfält & Nilsson, 2011). Orsaker till oro och ångest kan vara 

funderingar på hur anestesin ska fungera samt även faktorer i direkt anslutning till en 

operation, såsom att behöva fasta och hur det känns att bli inrullad på en operationssal 

(Mitchell, 2003). Smärta samt en misslyckad sövning är en annan faktor som 

patienterna kan vara mycket oroliga över inför ett kirurgiskt ingrepp (Leinonen et al., 

1996). Wahab, Grundy, & Weidmann, (2011) samt Teo, Lam, Muthayya, Steele, 

Alexander, & Miller (2013) belyser att patienterna upplever en obehagskänsla över sin 

positionering. Att vara vaken under sin operation kan även frambringa oroskänslor över 

resultatet på operationen (Tinnfält & Nilsson, 2011).  

 

Under den intraoperativa perioden beskriver patienterna att de vill känna sig sedda som 

en hel individ och inte som ett nummer eller objekt. Först då upplever de att omvårdnad 

sker med respekt och värdighet (Westerling & Bergbom, 2008; Arakelian et al., 2016). 

Patienterna önskar även att ha fysisk men även emotionell kontakt med 

operationssjuksköterskan under sin operation och genom tydlig information till den 

vakna patienten upplever patienten att vårdrelationen stärks och att vården blir 

personcentrerad (Arakelian et al., 2016). Om vårdpersonalen inte visar respekt kan det 

leda en känsla av att patienten tappar kontroll över sin situation (Tinnfält & Nilsson, 

2011). Westerling & Bergbom (2008) belyser att patienten vill bli välkomnad samt 

känna sig delaktig i omvårdnads- samt behandlingsprocessen. 
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Fysiska reaktioner såsom stress inför en operation kan leda till negativa konsekvenser. 

Cirkulationen påverkas och infektionsrisken ökar. Uppkommer symtom såsom 

skakningar, ökad puls och hjärtfrekvens, kan patienten uppleva ångest (Hansen, 2012). 

Stress kan även ha en skadlig påverkan på kroppens temperaturregleringen, vätske- och 

elektrolytbalansen samt regleringen av blodsockernivån (Braun & Andersson, 2012). 

 

 

 

3 Teoretisk referensram 
 

Tidigare forskning visar att patienter vill bli sedda som en hel individ. Detta ger en 

upplevelse av att omvårdnad sker med respekt och värdighet. Patienter som opereras 

under regional anestesi upplever det betydelsefullt att erhålla en god relation till 

operationsteamet samt att känna sig delaktig i sin vård. Denna relation kan skapas 

genom operationssjuksköterskans närvaro. I vårdrelationen kan 

operationssjuksköterskan lära känna patienten och ta del av tankar och behov, vilket kan 

ske genom god kommunikation.  

 

 

3.1 Livsvärldsteorin 

Livsvärlden är personlig och unik för var och en och kan beskrivas som världen som 

den erfars och det är genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom 

utspelar sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden är ett uttryck för hur vi förstår 

oss själva och andra människor, våra egna och andras handlingar och värden. Det är av 

vikt att vårdandet ser patienten ur ett helhetsperspektiv, det vill säga att se patienten ur 

sitt sammanhang. Det krävs ett samspel mellan vårdare och patient som möjliggör att 

patienten blir delaktig i sin vård. För att detta ska vara möjligt behöver vårdaren 

uppmärksamma personen i det individuella vårdandet (Arman et al., 2016).  

 

För att fördjupa förståelsen för patientperspektivet finns det inom livsvärldsteorin det 

centrala begreppet “den levda kroppen”. Kroppen är inte bara biologisk utan även 

subjektiv och levd i ständigt samspel med andra människor och sin omvärld. Den levda 

kroppen är fysisk, psykisk och existentiell på samma gång (Arman et al., 2016). Den är 

fylld med känslor, tankar, upplevelser, minnen och erfarenheter och varje person “är” 

sin kropp. Genom att se och förstå kroppen på det här sättet innebär det att förstå 

människan ur ett helhetsperspektiv där de vårdvetenskapliga och medicinska 

perspektiven måste få komplettera varandra (Dahlberg & Segesten, 2010). Olika 

förändringar i den levda kroppen innebär förändringar på tillgång till livet. Sjukdom 

samt ohälsa kan påverka den levda kroppen och upplevelsen av omgivningen och mötet 

med vårdpersonal (Arman et al., 2016). 

 

Ytterligare ett centralt begrepp inom livsvärldsteorin är öppenhet och följsamhet. Som 

vårdpersonal finns det en utmaning att förhålla sig till varje patients existens. För att 

kunna göra det behöver vårdaren visa en öppenhet och följsamhet i varje möte med en 

patient (Arman et al., 2016). Vårdaren behöver använda alla sina sinnen, såsom att se, 

lyssna, tänka, känna och förstå patienten. Det innebär även att möta varje individ helt 

förutsättningslöst. Att som vårdare inte ha någon som helst förförståelse är inte lätt. 

Förförståelsen kan påverka oss, på både gott och ont, och kan leda till felaktig vård. 

Därför behöver vårdaren, genom sin kunskap, erfarenhet och värderingar, förhålla sig 

öppen och följsam mot patienten, för att göra dialogen med patienten meningsfull och 

för att få en ökad förståelse för patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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4 Problemformulering 
 

Ett stort ansvar vilar på operationssjuksköterskan vad det gäller patientens välmående 

och omvårdnad under den intraoperativa perioden. Många patienter känner en oro och 

en rädsla inför att behöva opereras. Ångest och rädsla kan ge symtom som 

hjärtklappning, snabb puls, andfåddhet och är en stor anspänning för patienten. Hur 

patienten upplever den intraoperativa perioden har även betydelse för det postoperativa 

förloppet. Återhämtningen kan ta längre tid och de fysiologiska konsekvenserna av 

stress kan påverka resultatet av operationen. Operationssjuksköterskans kunskap om hur 

patienten upplever den intraoperativa perioden är av stor vikt för att kunna ge en 

optimal vård till varje enskild patient. Det blir allt vanligare att opereras under regional 

anestesi. Svensk sjuksköterskeförening skriver 2013, att det saknas evidensbaserad 

forskning om hur patienter upplever den intraoperativa perioden under regional anestesi. 

Patienter som kommer till en operationssal har med sig olika erfarenheter, minnen och 

upplevelser. Olika operationer kan också generera olika tankar och känslor och 

tillgången till den levda kroppen kan förändras. För att öka förståelsen av hur varje 

patient upplever ett kirurgiskt ingrepp behöver operationssjuksköterskan förstå 

patienten ur ett helhetsperspektiv och förstå patienten ur både ett medicinskt som ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Patienten behöver ses utifrån sin livsvärld, sitt 

sammanhang och sina förutsättningar och operationssjuksköterskan behöver visa en 

öppenhet inför varje möte med varje enskild patient, för att kunna bemöta patientens 

upplevelser under den intraoperativa perioden. Med denna systematiska litteraturstudie 

önskar författarna få en ökad kunskap om patienters erfarenheter av att vara vakna 

under ett kirurgiskt ingrepp förankrat till livsvärldsteorin. 

 

 

 

5 Syfte 
 

Syftet är att belysa patienters erfarenheter av att vara vakna under ett kirurgiskt ingrepp. 

 

 

 

6 Metod 
 

Studien är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. En systematisk 

litteraturstudie innebär att relevant forskning sammanställs utifrån ett tydligt formulerat 

syfte. Syftet besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och syntetisera 

tidigare empiriska studier (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Kvalitativa studier 

syftar till att skapa ökad förståelse för patienters upplevelser och erfarenheter (Friberg, 

2017), vilket stämmer överens med författarnas syfte. Varje kvalitativ studie anses ha ett 

kunskapsvärde, och ett ännu större kunskapsvärde kan skapas om flera studiers resultat 

sammanställs. Analysen har utförts genom metasyntes. Detta innebära att sammanställa, 

tolka samt analysera kvalitativa forskningsresultat med mening att göra en 

sammanfattande bild av ett särskilt fenomen. Det innebär även att göra stora mängder 

data förståeliga, att identifiera mönster och att minska volymen till en ny helhet 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  
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6.1 Datainsamling genom systematisk litteratursökning 

Författarna har i de olika databaserna gjort avgränsningar på sökningen. Avgränsningar 

i studien innefattade att artiklarna skulle vara empiriska, inte äldre än 10 år samt vara 

skrivna på engelska. Huvuddelen av det vetenskapliga materialet som finns är skrivet på 

engelska (Friberg, 2017). Valda inklusionskriterier innefattade att ett forskningsetiskt 

övervägande hade gjorts i artiklarna. Deltagarna i studierna skulle vara över 18 år, 

artiklarna skulle även hålla en hög eller medelhög kvalitet efter kvalitetsgranskningen 

samt vara vetenskapligt granskade. Författarna valde att inte exkludera några kirurgiska 

ingrepp i sökningen. 

 

Initialt utfördes fritextsökningar för att få en överblick över tillgången av artiklar som 

svarar mot syftet. En förutsättning för att kunna utföra en systematisk litteraturstudie är 

att det finns tillräckligt många artiklar av god kvalitet. Ett sätt att få fram sökord till 

sökningar är att använda ord i syftet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Bilaga A 

visar exempel på resultat av fritextsökningar i databasen Cinahl. Därefter tog författarna 

hjälp av en bibliotekarie för att få ökad kunskap om hur en strukturerad sökning med 

dess sökord ska utföras. Att ta hjälp av en bibliotekarie kan göra att sökningen blir så 

effektiv som möjligt då denne har kunskap om databasernas struktur och 

indexeringssätt. Målet med en bra sökstrategi är att fånga så många relevanta artiklar 

som möjligt, som är kopplade till syftet (SBU, 2017) vilket ska resultera i att resultatet 

får en hög kvalitet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). De databaser som använts vid 

de systematiska sökningarna är Cinahl samt PubMed då dessa två databaser täcker 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Genomförandet av den systematiska sökningen utfördes via de steg som beskrivs av 

Bettany-Saltikov & McSherry (2016). En väl avgränsad och definierad frågeställning 

har en avgörande betydelse för att det ska bli en effektiv sökning av litteraturen. Efter 

att syftet formulerats delades det in i de olika block som ingår i PEO, som står för: 

Population, Exposure samt Outcomes. PEO är en strukturerad metod för att bryta ner 

syftet i delar för att kunna utveckla sökord. Vårt syfte delades utifrån PEO in i P = 

patienter under kirurgiskt ingrepp, E = att vara vaken, O = patienters erfarenhet. 

 

Sökningar utifrån våra block i PEO utfördes och vidare studerades databasernas egna 

ämnesord för att se över hur relevanta artiklar har blivit indexerade samt vilka termer 

som används i titel och abstrakt. Ämnesord eller indexeringsord hämtas från en ordlista 

som varje internationell ämnesdatabas har. I PubMed kallas ämnesord för MeSH-termer 

och i Cinahl för Cinahl Headings. Fler relevanta ämnesord togs med i våra sökningar 

och en ny sökning utfördes. För att ytterligare bredda vår sökning sågs ämnesorden över 

i de 30 första artiklarna i vardera databas. Dessa lades till i våra block i PEO. 

Ämnesorden valdes ut utifrån relevansen till vårt syftet. Ämnesorden i de olika blocken 

kombinerades med den booleska termen OR för att vidga sökningen. Blocken i sin tur 

kombinerades med den booleska termen AND, vilket gjorde att minst ett ord från varje 

block fanns med i de artiklar som sökningen resulterade i. Efter detta utfördes flera 

sökningar och justeringar av de olika blocken innan sökresultaten i de bägge 

databaserna ansågs tillfredsställande. Blocken kombinerades även med fritextord för att 

öka möjligheten att fånga så många relevanta artiklar som möjligt. Trunkeringar på 

fritextorden användes för att bredda sökningen. De systematiska sökningarna 

databaserna utfördes gemensamt av författarna mellan 180115 -180129, se bilaga B.  

 

Samtliga titlar på artiklarna från de systematiska sökningarna lästes och jämfördes mot 

studiens syfte och där titeln svarade mot syftet lästes abstraktet. Totalt lästes 56 abstrakt 

varav 16 abstrakt ansågs relevanta och lästes i fulltext. Dessa steg utfördes enskilt, men 
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en dialog fördes kontinuerligt mellan författarna. Vid de initialt utförda 

fritextsökningarna hittades ytterligare en artikel som inte återfanns i den systematiska 

sökningen (Mauleon, Palo-Bengtsson, & Ekman., 2007). Denna artikel lästes i fulltext 

för att sedan inkluderas i studien då den svarade på syftet. Även denna artikel 

genomgick kvalitetsgranskning.  

 

 

6.2 Kvalitetsgranskning 

Författarna bedömde artikelns relevans mot studiens inklusionskriterier. Därefter 

utfördes en kvalitetsgranskning av artikeln. Kvalitetsgranskning av en artikel syftar till 

att hitta eventuella systematiska fel, även kallad bias, som kan påverka artikelns resultat. 

Vid denna bedömning kan en granskningsmall användas. En granskningsmall är till som 

stöd för själva bedömningen av artikeln (SBU, 2017). Författarna har använt sig av en 

kvalitetsgranskningsmall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(2014). Mallen är framtagen för kvalitativ forskningsmetodik specifikt inriktad på 

patientupplevelser, se bilaga C. Mallen innehåller 21 frågor uppdelade i fem 

huvudområden: syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Den totala bedömningen 

av artikeln kunde bedömas som hög, medelhög eller låg. Frågorna i mallen kunde 

besvaras med ja, nej, oklart eller ej tillämpligt. För att artikeln skulle erhålla hög eller 

medelhög kvalitet skulle flertalet av kriterierna i granskningsmallen uppfyllas. 

Författarna bedömde det särskilt viktigt att artikelns syfte/problemformulering var väl 

beskrivet, att urvalet var väl redovisat och relevant till forskningens syfte samt att 

datainsamlingen var tydligt beskriven och redovisad. Analysen skulle ha beskrivits på 

ett välstrukturerat och tydligt sätt och om forskarna använt sig av teman skulle dessa ha 

beskrivits hur dessa hade framkommit. Resultatet i artikeln skulle ha svarat an på syftet 

samt ett resonemang kring fynden i resultatet skulle ha förts. Det var även av vikt att 

forskarna diskuterade potentiella bias. Den teoretiska referensramen skulle ha 

diskuterats ihop med resultatet. Det var av stor vikt att forskarna redovisade ett etiskt 

godkännande från de medverkande i studien samt var etiskt granskad och godkänd av en 

etisk kommité. Då författarnas studie bygger på artiklarnas resultat var det betydelsefullt 

att artiklarna höll hög eller medelhög kvalité. Detta för att inte påverka resultatet samt 

trovärdigheten på författarnas studie. Därför valde författarna att exkludera artiklar där 

det bedömdes finnas flera kriterier som inte uppfylldes vid granskningen. Själva 

granskningen av artikeln utfördes enskilt. Därefter fördes en gemensam diskussion om 

artiklarnas kvalité. Vid tveksamheter fördes en diskussion mellan författarna. Se bilaga 

D för bedömningen av kvaliteten på artiklarna. 

 

Av de 17 artiklar som lästes i fulltext samt kvalitetsgranskades blev 11 kvar. Orsaken 

till att sex artiklar föll bort berodde på olika faktorer. En artikel där författarna endast 

sett titel lånades hem vilken visade sig vara av kvantitativ ansats. Ytterligare en artikel 

där frågeformulär med öppna frågor använts bedömdes också vara kvantitativ. 

Ytterligare två av de granskade artiklarna ansågs inte svara på syftet och två ansågs ha 

för låg kvalitet efter granskningen.  

 

 

6.3 Analysmetod 

Analysen av artiklarna har utförts enligt de nio steg som beskrivs i Bettany-Saltikov & 

McSherry (2016). Analysarbetet kan beskrivas som att gå från en helhet till delar och 

sedan till en ny helhet. Helheten är de valda artiklarna och delarna är deras resultat som 

sönderdelas med avsikt att finna bärande aspekter av syftet. Den beskrivande 

sammanfogningen av de bärande aspekterna skapar sedan en ny helhet. 
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Steg 1. De valda artiklarna lästes ett flertal gånger av författarna för få en ökad och 

djupare förståelse över vad dess resultat handlade om. Detta gjordes enskilt. Syftet med 

det var även att försöka få en förståelse utifrån det perspektiv som deltagarna i studierna 

har. Kvalitativa resultattexter kan vara uppbyggda på olika sätt beroende på 

metodologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter. Läsningen bör därför göras med 

följsamhet och öppenhet. Fokus läggs på artiklarnas resultat, till exempel teman och 

subteman.  

Steg 2. När författarna noggrant läst artiklarna formulerades därefter förmodade utfall. 

Dessa var: vårdpersonalens påverkan, intryck av medicinteknisk utrustning, 

sinnesintryck samt känslor under operation. Därefter markerades alla meningar i 

artiklarnas resultat som svarade på vårt syfte, så kallade meningsbärande enheter. Alla 

meningsbärande enheter markerades i resultaten med olika färger beroende på vilket 

förmodat utfall de ansågs ha. Detta gjorde författarna var och en för sig.  

Steg 3. De markerade meningsbärande enheterna fördes över till en tabell där de 

markerades utifrån vilken artikel samt vilken del ifrån artikeln de kom ifrån. De 

meningsenheter med samma färg placerades ihop.  

 

Steg 4. Därefter skedde en öppen kodning av de meningsbärande enheterna. Öppen 

kodning betyder att de meningsbärande enheterna tolkas fritt utefter dess innehåll.  

 

Steg 5 och 6. I de nästkommande stegen grupperades de meningar från den öppna 

kodningen som var lika och skapade kategorier. Utifrån kategorierna skapades 

huvudteman genom att gruppera sådana kategorier som var lika. Detta utfördes 

gemensamt av författarna.  

 

Steg 7. Författarna förde en diskussion om kategorierna för att öka dess trovärdighet. 

 

Steg 8. För att säkerhetsställa att alla delar ur artiklarnas resultat hade täckts läste 

författarna, återigen, igenom artiklarnas resultat. Genom att utföra detta steg 

kontrollerades att kategorierna och huvudteman innefattade artiklarnas resultat.  

 

Steg 9. Ovanstående steg i analysen utfördes på samtliga inkluderade artiklar.  

 

Under hela analysen var studiens syfte i fokus. Det är de meningsbärande enheterna från 

de olika huvudteman som sedan syntetiserats och som utgör studiens resultat. De 

förmodade utfallen blev inte desamma som de slutliga huvudteman.  

 

 

Exempel från analysen 

 

Sid. Kol. Meningsbärande enhet Öppen kodning  Kategorier Huvudtema 

158 1 There is a desire to be seen and 
to be confirmed and at the same 

time, a need to be invisible and 

to not constitute an obstacle 
preventing the carers from 

giving care (Karlsson et al., 

2012) 

Patienterna hade en önskan att bli 
bekräftade och sedda men även att vara 

osynlig, för att inte vara i vägen för 

vårdpersonalen 

Vårdpersonalen 
Kommunikation 

Vårdpersonal  

2617 1 The importance of preparing 

for this in advance and having 
someone in the theatre to 

support this process (Howie et 

al., 2015) 

Viktigt att känna stöd till någon under 

operation 

Förberedelser 

Stöd under 
operation 

Vårdpersonal 
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1507 1 Participants also felt reassured 

by nurses who conveyed their 

expertise while maintaining a 
positive and friendly 

demeanour. (Hudson et al., 

2015) 

Patienter kände sig lugnade av 

kompetent vårdpersonal/sjuksköterskan, 

som uppträdde positivt och vänligt 

Kommunikation 

Känslor 

Vårdpersonal 

Vårdpersonal 

1619 2 It seemed as if participants 

were laughing off the negative 
aspects of their experiences 

when they become too 

overwhelming (Howie et al., 
2015) 

Då de negativa erfarenheterna blev för 

överväldigande skrattade patienten bort 
det 

Copingstrategier 

Erfarenheter 
Känslor 

Regional 

anestesi 

91 2 An easy and comforting 
atmosphere meant the 

participants could more readily 

relax and think about other 
things rather than the surgery 

(Bergman et., 2012) 

Vid en lättsam och trygg atmosfär kunde 
patienterna slappna av mer och tänka på 

annat. 

Vårdmiljö 
Känslor 

Regional 
anestesi  

159 2 It is an unreal experience for 

the patient to be awake when 

one`s body is unrecognizable, 
unfamiliar, and perceived as 

separated in two parts. Some 

patients are even concerned 
that this condition is 

irrevocable (Karlsson et.al., 

2012). 

Patienternas erfarenhet av att vara vaken 

under operation samtidigt som deras 

kropp upplevs vara i 2 delar upplevs som 
en overklig erfarenhet. Några patienter är 

oroad över att deras tillstånd är 

bestående. 

Läkemedel 

Upplevelse 

Känslor 
Känsla av 

kontroll 

Regional 

anestesi 

 

 
6.4 Forskningsetiska överväganden  

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska övervägande göras och det är viktigt att 

välja artiklar som är etiskt granskade eller fått tillstånd från en etisk kommité, vilket 

således är gjort i denna studie. Samtliga artiklar med dess resultat som ingått i 

litteraturstudien ska redovisas (Forsberg & Wengström, 2008). 
 

 

 

7 Resultat 
 

I resultatet framkommer två huvudteman med underteman. Huvudteman ett, 

patienternas erfarenheter av regional anestesi med undertema: erfarenheter av att 

medverka, erfarenheter av att hantera situationen, erfarenheter skapade genom sinnen, 

erfarenheter från omgivningen samt erfarenheter av smärta. Huvudtema två: 

vårdpersonalens betydelse, med undertema: betydelsen av vårdpersonalens närvaro, 

betydelsen av en god kommunikation samt betydelsen av att erhålla information. 

 

 

7.1 Erfarenheter av regional anestesi 

 
7.1.1 Erfarenheter av att medverka 

Resultatet visar att patienterna upplever tudelade känslor över deras medverkan under 

deras ingrepp. Dels en möjlighet att få delta, men även ett ansvar över operationens 

resultat.  

 

Att vara vaken under den intraoperativa perioden och få möjlighet till att medverka ger 

patienterna en känsla av delaktighet samt kontroll (Palese, Skrap, Fachim, Visioli & 

Zannini, 2008; Karlsson, Ekebergh, Mauleon & Almerud Österberg, 2012; Leal, da 
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Fonseca & Londeiro, 2017). Det genererar även i en känsla av ansvar över hur själva 

ingreppet ska fortgå (Howie, Bambrough, Karabatsou & Fox, 2016) och en 

prestationsångest över att underprestera (Palese et al., 2008). Samtidigt beskriver 

patienterna upplevelsen både som bisarr (Fletcher, das Neir, Macniven, Basu & Byrne, 

2012) men som en positiv överraskning över hur bra den upplevs (Leal et al., 2017; 

Jadavji-Mithani, Venkatraghavan, & Bernstein, 2015). Finns det tidigare erfarenheter av 

att opereras under regional anestesi ger det mindre ångest och stress hos patienterna 

intraoperativt (Bergman, Stenudd & Engström, 2012; McCloud, Harrington & King, 

2014). 

 

”...I preferred to be awake because I could see everything. The advantage of that I know 

what the team did and if it goes wrong…”  

Leal et al., (2017) sid 729, vä kolumn, rad 36-39 

 

“I think it made it (andra operationen) easier because I knew what to expect” 

McCloud et al., (2013) sid 1100, hö kolumn, rad 2-3 

 

Patienternas erfarenhet av den bedövade kroppsdelen beskrivs på olika vis (Palese et al., 

2008; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2014; Howie et al., 2016; Leal et al., 2017). 

Patienterna beskriver upplevelsen som overklig, (Karlsson et.al., 2012) som att förlora 

kontakten med den bedövade kroppsdelen och med en känsla av att den tillhör någon 

annan (Palese et al., 2008; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012). Erfarenheten 

kan leda till en känsla av hjälplöshet. Patienter kan behöva bekräftelse från 

vårdpersonalen för att känna igen sina bedövade kroppsdelar, då de även kan vara 

oroliga över att deras tillstånd är bestående (Karlsson et al., 2012). Patienterna har även 

svårt att verbalt beskriva sina erfarenheter efter att delar av kroppen har varit bedövad 

(Howie et al., 2016). Vidare kunde patienterna uppleva sin operation som bekväm och 

att de förväntade sig att den skulle upplevas svårare än vad den gjorde (Leal et al., 2017; 

Jadavji-Mithani et al., Venkatraghavan, Bernstein, 2015).  

 

”Then how helpless you feel when they are going to turn you on your back and you 

want to help but can´t, it´s impossible”. 

Bergman et al., (2012) sid 93, vä kolumn, rad 17-19 

 

”For me, it was a positive operation. I didn´t feel anything aggressive. 

I didn´t expect it to be the way it was” 

Leal et al., (2017) sid 727, hö kolumn, rad 25-26 

 

 
7.1.2 Erfarenheter av att hantera situationen 

Det framkommer i resultatet att patienternas känsla av att ha kontroll över sin situation 

är av stor vikt för deras upplevda erfarenheter. Om de tvärtom inte upplever detta, det 

vill säga en förlust av kontroll, använder sig patienterna sig av olika sätt att hantera 

situationen. 

 

Resultatet visar att patienternas upplevelser av sitt ingrepp har stor betydelse över hur 

de upplever känslan av att ha kontroll över sin situation (Mauleon, Palo-Bengtsson & 

Ekman, 2007; Bergman et al., 2012; Fletcher et al., 2012; Karlsson et al., 2012; 

McCloud et al., 2013; Howie et al., 2016; Leal et al., 2017). Genom att förbereda sig 

själv mentalt på operationen (Bergman et al., 2012; Howie et al., 2016) och genom tillit 

till operationsteamet (Karlsson et al., 2012) upplever patienterna en känsla av kontroll. 

Analysen genererar även i beskrivna erfarenheter där patienterna upplever en förlust av 

kontroll (Palese et al., 2008; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; McCloud et al., 
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2013; Howie et al., 2016). Att bli objektifierad (Howie et al., 2016), samt en känsla av 

att inte förstå, höra eller se vad som försiggår runt omkring ger upphov till en känsla av 

förlust av kontroll (Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012). Återkommande 

beskriver patienterna att draperingen skymmer deras sikt, vilket gör att de inte kan se 

vad som händer, vilket leder till en känsla av utanförskap och förlust av kontroll (Palese 

et al., 2008; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; McCloud et al., 2013).  

 

Att använda sig av olika copingstrategier är ett sätt för patienterna att hantera sina 

känslor under operationen. Ett sätt är att fokusera på vad vårdpersonalen säger och gör 

(Palese et al., 2008). Genom att förtränga och använda olika försvarsmekanismer, som 

att inte tänka på vad som händer, är ett annat sätt som patienterna använder sig av för att 

hantera sin operation (Palese et al., 2008; Fletcher et al., 2012; Howie et al., 2016). 

Likgiltighet (Howie et al., 2016), skratt och andligt stöd (Fletcher et al., 2012) är andra 

sätt. Kan patienterna inte använda sig av någon effektiv strategi upplever de en känsla 

av maktlöshet (Palese et al., 2008) och patienterna skuldsätter sig själva om förmågan 

till coping inte finns under ingreppet. Oförmågan till coping kan bero på en 

bakomliggande rädsla (Howie et al., 2016).  

 

”...I started to concentrate on the tasks… I asked when I would have to do something, 

when the doctor would ask me to do something” 

Palese et al., (2008) sid 170, vä kolumn, rad 43-47 

 

“I just thought if I don´t think about it then  

I can´t worry about it” 

Fletcher et al., (2012) sid 833, rad 16 

 

 
7.1.3  Erfarenheter skapade genom sinnen 

Resultatet visar att patienterna upplever mycket genom sina sinnen och patienterna 

beskriver flest erfarenheter genom deras syn och hörsel. 

 

Flertalet patienter beskriver erfarenheter från operationen genom sina sinnen (Mauleon 

et al., 2007; Palese et al., 2008; Bergman et al., 2012; Hudson, Ogden & Whitley, 2015; 

Howie et.al., 2016; Leal et. al., 2017). Genom lukten av desinfektionsmedel upplever 

patienterna vårdmiljön som steril (Bergman et al., 2012). Genom hörseln beskriver 

patienterna olika erfarenheter (Palese et al., 2008; Bergman et al., 2012; Howie et al., 

2016; Leal et al, 2017). Ljud relaterat till operationsinstrumenten genererar i negativa 

erfarenheter (Mauleon et al., 2007; Palese et al., 2008; Howie et al., 2016; Leal et al., 

2017). Uppkommer oförberedda ljud som patienterna inte känner igen kan det leda till 

ångest och stress (Mauleon et al., 2007) och om hörseln är det enda sinne som patienter 

har möjlighet att använda sig av, men sedan inte hör vad människor runt omkring säger, 

ger det en känsla av utanförskap (Palese et al., 2008; Bergman et al., 2012; Karlsson et 

al., 2012). Patienter kan även ha en önskan om att få se sin operation (Bergman et al., 

2012; Leal et al., 2017).  

 

”I did not want to know what they drilled or whatever they did. 

I would not want to hear that. I would have thought: oh my God! 

What if they make a mistake drilling or if my leg falls off” 

Karlsson et al., (2012) sid 159, vä kolumn, rad 46-50 

“...I liked it because I saw absolutely everything. Watching it all is good, because you 

know if the doctor missed something” 

Leal et al., (2017) sid 727, hö kolumn, rad 19-21 
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7.1.4  Erfarenheter från omgivningen 

Resultatet visar att det finns många faktorer som spelar in i upplevelsen av 

operationsmiljön. Det kan röra sig om såväl negativa som positiva upplevelser. 

 

Patienterna beskriver sina erfarenheter av operationsmiljön som något obekant och 

högteknologiskt (Karlsson et al., 2012), men även som varm och med en god atmosfär 

(Bergman et al., 2012). Patienter försöker skapa en bekväm känsla för operationsmiljön 

och dess instrument genom att prata om dem på ett vardagligt sätt (Palese et al., 2008). 

Om omgivningen upplevs som obekant kan patienterna uppleva det svårare att förstå 

och delta, (Mauleon et al., 2007) men om det finns en tidigare erfarenhet av att opereras 

ger det en positiv känsla då de vet vad som väntar (Bergman et al., 2012).  

 

“I thought it was very professional, it was clean and sterile but it was anyhow...warm…  

I must use the word warm” 

Bergman et al., (2012) sid 92, vä kolumn, rad 9-11 

 

 
7.1.5  Erfarenheter av smärta 

Resultatet bekräftar att smärta är en subjektiv känsla då patienterna både beskriver 

förekomsten av smärta, men även att den inte existerade, under sitt ingrepp.  

 

I artiklarna med Mauleon et al. (2007), Palese et al. (2008), Bergman et al. (2012), 

McCloud et al. (2014) samt Leal et al. (2017) beskriver patienterna att de har upplevt 

smärta på ett eller annat sätt under sitt ingrepp. Det finns även patienter som inte 

upplever någon smärta alls (Palese et al., 2008; Bergman et al., 2012; Leal et al; 2017). 

Den beskrivs vidare som något som patienterna accepterar då de värderar operationens 

förväntade resultat högre (Mauleon et al., 2007; McCloud et al., 2014). Samtidigt kan 

smärtan ta allt fokus, som i sin tur kan leda till ökad rädsla inför kommande upplevelse 

av smärta (Mauleon et al., 2007). Det finns en önskan från patienter om att erhålla en 

utökad sedering för att minska smärtan och därmed lindra ångesten (McCloud et al., 

2014).  

 

“If you´ve got to do something done and it means you can get on with your life...you 

have to be sensible, don´t you and it's such a short time really, it's such a short pain” 

McCloud et al., (2013) sid 1100, hö kolumn, rad 34-36 

 

 

 

7.2 Vårdpersonalens betydelse 

 
7.2.1  Betydelsen av vårdpersonalens närvaro 
Det framkom under analysen att det var av stor betydelse för patienterna att känna en 

närvaro och tillit till vårdpersonalen. Det ger patienterna flera positiva känslor vilket gör 

att de kan hantera upplevelsen av operationen bättre. Likaså erfar patienterna ett tvivel 

om de upplever avsaknad av vårdpersonalens närvaro och saknar känslan av tillit. 

Upplevelsen av närhet och tillit påverkar varandra.  

 

Flera artiklar belyser betydelsen för patienterna att ha vårdpersonalen närvarande 

(Mauleon et al., 2007; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Hudson et al., 2014; 

Howie et al., 2016). Närvaron av vårdpersonalen ger en känsla av trygghet (Bergman et 

al., 2012; Hudson et al., 2014), bekräftande (Karlsson et al., 2012), kontroll (Mauleon et 

al., 2007; Karlsson et al., 2012) samt att det får patienterna att tänka på annat än på 
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operationen (Howie et al., 2016). Även enbart ögonkontakt förstärker känslan av 

närvaro (Karlsson et al., 2012).  

 

“ I knew you would look after me, so I felt protected… and I wasn't concerned”  

Khu et al., 2010, sid 1059, vä kolumn, rad 6-7 

 

När patienter erfar avsaknad av vårdpersonalens närvaro kan det ge en känsla av att vara 

övergiven och distansen till vårdpersonalen kan öka (Karlsson et al., 2012). Det kan 

även leda till att patienter börjar tänka på farhågor som kan inträffa under operationen 

(Fletcher et al., 2012).  

 

Betydelsen av att känna tillit till personalen belyser flera artiklar (Mauleon et al., 2007; 

Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Howie et al., 2016). Genom att känna tillit 

till vårdpersonalen erfar patienter en upplevelse av deltagande (Mauleon et al., 2007; 

Karlsson et al., 2012). Det ger även en känsla av kontroll (Mauleon et al., 2007) samt en 

upplevelse att vårdpersonalen utför ett bra arbete (Bergman et al., 2012). Avsaknad av 

tillit kan leda till oro, osäkerhet och ångest. Upplevelsen av att få vänta kan också leda 

till dessa känslor (Mauleon et al., 2007). Känslan av brist på tillit förstärks om närvaron 

saknas, men kan vägas upp med personalens kompetens (Karlsson et al., 2012). Vissa 

patienter upplever att de känner sig tvungna att känna tillit till personalen (Mauleon et 

al., 2007) och för vissa är det en förutsättning att känna tillit för att genomgå 

operationen (Khu et al., 2010). Genom sitt förtroende och upplevelse av närvaro till 

operationsteamet kan patienten uppleva sin operation som en positiv erfarenhet (Jadavji-

Mithani et al., 2015). 

 

 
7.2.2  Betydelsen av en god kommunikation 

Resultatet visar på att en väl fungerande kommunikation med vårdpersonalen är av stor 

betydelse för patienterna. När patienterna och vårdpersonalen kan kommunicera på ett 

bra sätt förbättras vårdrelationen. Patienter tycks vilja vara delaktiga men samtidigt inte 

vara ivägen för vårdpersonalen. 

 

Vikten av en välfungerande kommunikation med vårdpersonalen belyser flera studier 

(Mauleon et al., 2007; Palese et al., 2008; Bergman et al., 2012; Fletcher et al., 2012; 

Karlsson et al., 2012; McCloud et al., 2013; Hudson et al., 2014; Jadavji-Mithani et al., 

2015; Howie et al., 2016). Detta ger patienter en känsla av kontroll (Mauleon et al., 

2007; Palese et al., 2008; Fletcher et al., 2012; McCloud et al., 2013; Howie et al.,  

2016). En bra kommunikationen ger även patienterna trygghet och en känsla av 

omhändertagande och underlättas av att ha vårdpersonalen nära (Bergman et al., 2012; 

Karlsson et al., 2012; Hudson et al., 2014). Det ger även en känsla av delaktighet. 

Direktkontakt med personalen, istället för via teknisk apparatur, påverkar erfarenheterna 

positivt (Karlsson et al., 2012). En bra kommunikation minskar ångest hos 

patienter  (Bergman et al., 2012; Hudson et al., 2014) och en bra relation får dem att 

känna sig mer som en individ än ett objekt (Hudson et al., 2014), vilket är av stor 

betydelse (Karlsson et al., 2012; Hudson et al., 2014).  

 

“ It was a rather strange experience but the one who sat beside me here she talked with 

me so psychologically, it was like my thoughts drifted away from the fact that I lay there 

with my arm..” 

Bergman et al., 2012, sid 91, hö kolumn, rad 40-44 

 

Det kan förekomma tvetydiga känslor hos patienter av att både vara delaktig men också 

en upplevelse av att vara utanför under operationen (Karlsson et al., 2012). Att befinna 
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sig på operationsbordet kan ge en känsla av att vara oskyddad och blottad (Palese et al., 

2008; Karlsson et al., 2012) och upplevas som obekväm (Palese et al., 2008; Bergman 

et al., 2012; Karlsson et al., 2012). Vissa patienter upplever sig som ett objekt under 

operationen, speciellt under positioneringen (Karlsson et al., 2012). 

 

Är inte vårdpersonalen närvarande kan patienterna behöva prata rakt ut för kunna 

kommunicera. Genom att kunna göra sin röst hörd får patienterna nödvändig 

uppmärksamhet (Karlsson et al., 2012). Upplevelsen av att inte kunna argumentera med 

personalen kan kännas som en besvikelse (Mauleon et al., 2007), men patienterna litar 

ändå på vårdpersonalens rekommendationer (Mauleon et al., 2007; Khu et al., 2010). 

Vissa patienter kan inte komma ihåg vad konversationerna på operationssalen har 

handlat om (Leal et al., 2017). Det finns en känsla hos patienterna av att inte vilja vara i 

vägen för vårdpersonalen och att inte vilja störa dem för mycket (Karlsson et al., 2012). 

Somliga patienter upplever en rädsla över hur de ska reagera under operationen (Palese 

et al., 2008) och de kan känna en rädsla för att höra konversationer de inte vill höra 

(Jadavji-Mithani et al., 2015). De kan även känna en oro att kirurgen ska vara stressad, 

vilket skulle kunna påverka operationens resultat (Bergman et al., 2012).  

 
 
7.2.3  Betydelsen av att erhålla information  

Resultatet visar att det finns olikheter i hur välinformerade patienter är om sin operation 

samt att detta påverkar de intraoperativa erfarenheterna. Att erhålla information under 

operationen kan hjälpa patienterna och förbättra upplevelsen av operationen. 

 

Är patienter välinformerade ger detta en ökad känsla av delaktighet (Howie et al., 2016) 

samt att de kan hantera upplevelsen av operationen väl (Khu et al., 2010; Hudson et al., 

2014; Howie et al., 2016). Genom att vara vakna under operationen kan patienterna få 

kontinuerlig information, vilket upplevs som positivt (Palese et al., 2008; Bergman et 

al., 2012). Informationen får dock inte vara för visualiserande (Howie et al., 2016). 

Bristen på information påverkar förståelsen av förloppet under operationen (Mauleon et 

al., 2007; Fletcher et al., 2012; McCloud et al., 2013; Hudson et al., 2014). Relationen 

med vårdpersonalen kan användas för att kompensera bristen på information (Fletcher 

et al., 2012). Kvaliteten på den givna informationen kan vara varierande (Bergman et 

al., 2012), patienter får samma information men mottar den olika (Hudson et al., 2014).  

 

“..So by being told what was normal and not normal I didn't panic” 

Howie et.al., sid 2618, vä kol, rad 23-25 

 

 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet i denna studie valdes att besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Det är en 

bra metod att använda för att få en helhetsförståelse för ett visst fenomen (Forsberg, 

2016). Vidare anses en välgjord systematisk litteraturstudie ha ett högt bevisvärde och 

kan styrka redan befintlig forskning (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Då 

författarna ville belysa patienternas erfarenheter ansågs artiklar med kvalitativ ansats 

beskriva detta fenomen på ett bra sätt, (Friberg, 2017), varav denna ansats valdes.  

 

Att endast engelska artiklar inkluderades har resulterat i att artiklar på andra språk har 

missats, vilket författarna är medvetna om och att det kan ha påverkat resultatet. Dock 
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är det mesta vetenskapliga materialet skrivet på engelska (Friberg, 2017). Författarna 

valde att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år för att endast fånga den senaste 

forskningen. Vid slutarbetet av studien uppmärksammades dock att den systematiska 

sökningen från Cinahl hade en avgränsning från 2007, vilket blir 11 år istället för 10. Då 

författarna inte hittade någon artikel från 2007 i sökningen anses inte att resultatet och 

dess trovärdighet har påverkats. Ett av inklusionskriterierna var att de valda artiklarna 

skulle blivit etiskt godkända, då författarna anser att det är av största vikt att inga 

patienter har kommit till skada på grund av forskning. Deltagarna i artiklarna skulle 

även vara över 18 år då författarna tror att barns erfarenheter speglar föräldrarnas 

erfarenheter. Artiklarna skulle även vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift samt 

vara vetenskapligt granskade då detta ansågs ge en högre kvalité på studien.  

 

Två olika databaser har använts för den systematiska sökningen. Att använda ytterligare 

databaser hade kunnat ses som en styrka, då detta kunde ha genererat i fler artiklar. 

Författarna valde att använda databaserna PubMed samt Cinahl då dessa två är inriktade 

på medicin och omvårdnad och därav ansågs dessa två vara tillräckliga för att ge 

underlag till ett trovärdigt resultat. Detta styrks av SBU (2017) då de menar att det krävs 

minst två databaser, men att det är tillräckligt för att sökningen bedöms som tillförlitlig. 

 

Den systematiska sökningen utfördes med hjälp av sökmetoden PEO från Bettany-

Saltikov & McSherry (2016). Författarna arbetade intensivt med att ta fram en bra 

sökning utifrån PEO och tog även hjälp av en bibliotekarie för att få extra vägledning. 

Att använda sig av både ämnesord, fritextord, booleska operatorer samt parentessökning 

anser författarna styrker studien, då det ska fånga så många relevanta artiklar som 

möjligt, då sökningen både är känslig och specifik samt att trovärdigheten på resultatet 

ökar ju mer noggrann sökningen är (Bettany-Saltikov, & McSherry 2016). Sökningen 

har dokumenterats och redovisats, då transparensen i en litteraturstudie är av största vikt 

(SBU, 2017) och gör så att studien är replikerbar.  

 

De inkluderade artiklarna valdes ut av författarna, oberoende av varandra, vilket vi 

menar styrker studiens giltighet. Det är kvalitén på primärartiklarna som påverkar 

litteraturstudiens evidens (Bettany-Saltikov & McSherry 2016). Kvalitetsaspekterna på 

artiklarna sågs över genom en kvalitetsgranskningsmall av SBU (2014) och detta 

gjordes först separat men sedan även gemensamt för att säkerhetsställa att bedömningen 

gjordes på liknande sätt. Där oskiljaktigheter fanns diskuterades artikeln, vilket ses som 

en styrka (SBU, 2017). Att författarna valde att endast ha med primärartiklar som 

bedömdes ha hög eller medelhög kvalité, styrker resultatets trovärdighet. Författarna har 

haft i åtanke att granskningsmallen endast är till som ett stöd för att bedöma artiklarnas 

kvalité. Det är ett övervägande som måste göras, men där det bedömdes att det fanns 

flera systematiska fel exkluderades artikeln. 

 

En av de inkluderade artiklarna hittades inte via den systematiska sökningen utan via 

den initialt utförda fritextsökningen. Detta kan ses som en svaghet då det kan tyda på att 

den strukturerade sökningen inte var tillräckligt bred och/eller specifik och inte täckte 

alla tillgängliga artiklar som fanns. Om ytterligare tid funnits hade den strukturerade 

sökningen kunnat bearbetats ännu mer och eventuellt hade ännu fler artiklar kunnat 

hittas via databaserna. Författarna är medvetna om att den systematiska sökningen inte 

genererade i att all relevant forskning hittades och att det kan ha påverkat studiens 

resultat och därmed studiens trovärdighet. Vid en systematisk litteraturstudie är det en 

övervägning mellan hur smal eller bred sökningen ska vara, och denna balansgång 

påverkas främst av tidsaspekten samt av antal författare (SBU, 2017). Författarna ansåg 

det ändå motiverat att ta med artikeln som funnits via fritextsökningen, då den svarade 

på syftet. Som författarna tidigare har nämnt är målet vid en systematisk litteraturstudie 
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att hitta relevanta artiklar som svarar an på syftet. Därför ansåg författarna att resultatet 

styrktes av att inkludera artikeln. 

 

Översättningen av de inkluderade artiklarnas resultat gjordes gemensamt av författarna 

för att minska risken för felaktiga översättningar. Dock är författarna medvetna om att 

det kan ha skett feltolkningar på grund av språkförbistringar. Enligt Bettany-Saltikov, & 

McSherry (2016) kan trovärdigheten på resultatet öka om en systematisk litteraturstudie 

utförs av två författare, vilket leder till minskad risk för bias. Det styrker därmed 

författarnas studie. Då det inte är möjligt att söka specifikt efter vetenskapligt granskade 

artiklar i databasen PubMed kontrollerades om artiklarnas tidsskrifter fanns i databasen 

Ulrichweb. Denna databas innehåller endast vetenskapliga tidskrifter och fanns 

tidskriften med där ansågs artikeln vara vetenskapligt granskad. Samtliga tidskrifter som 

publicerat de funna artiklarna i Pubmed fanns med i Ulrichsweb. 

 

De inkluderade artiklarna innehåller erfarenheter från patienter som genomgått olika 

typer av kirurgiska ingrepp. Författarna har valt att generalisera patienternas 

erfarenheter och inte jämföra erfarenheter från olika ingrepp. Sex av de inkluderade 

artiklarna i resultatet handlar om erfarenheter från patienter som genomgått kraniotomi 

då utfallet av den systematiska sökningen föll sig så. Orsaken till att det föll sig så vet 

inte författarna, då den systematiska sökningen gjordes på alla kirurgiska ingrepp och 

inte på något specifikt. Vidare kan detta utfall ha påverkat resultatet på så vis att det är 

mer inriktat på erfarenheter från kraniotomier, vilket kan ses som en svaghet. Det som 

ändå var gemensamt för alla patienter, oberoende av kirurgiskt ingrepp, var betydelsen 

av information, kommunikation och tilliten till vårdpersonalen. Då syftet var att se på 

patienternas erfarenhet under ett vaket tillstånd, vilket artiklarna beskrev, anser 

författarna att resultatet kan vara överförbart till andra operationer som utförs i regional 

anestesi, vilket ökar studiens trovärdighet. Dock är det av vikt att som vårdpersonal ha 

kunskap om och förstå skillnader mellan olika operationer och operationsmetoder.  

 

En av de inkluderade artiklarna i resultatet hade studerat hur patienters erfarenheter 

under den intraoperativa perioden påverkades av musik. Efter granskning av artikeln 

bedömde författarna att delar av dess resultat även handlade om erfarenheter som inte är 

kopplade till musiken. Dessa delar inkluderades i studien.  

 

I analysen markerades och plockades samtliga meningar ut ur de inkluderade artiklarna 

som besvarade vårt syfte. De placerades in i fyra olika kategorier, av vad författarna 

trodde skulle bli det förmodade utfallet. Att använda sig av förmodade utfall kan ses 

som en svaghet då syftet inte var att på förhand ha beslutat sig för vilka fenomen som 

skulle studeras. Författarna anser dock att detta inte påverkade resultatet då samtliga 

meningar som besvarade syftet togs ut. När detta var gjort visade det sig att de 

förmodade utfallen inte stämde, utan andra teman framkom.  

 

I studien har specialistsjuksköterskor och läkare generaliserats till ordet vårdare eller 

vårdpersonal. I de artiklar där läkare, anestesisjuksköterska eller 

operationssjuksköterska har nämnts, anser författare att de erfarenheter som patienterna 

upplevde tillsammans med dem även har betydelse för all vårdpersonal i en 

operationssal. 

 

Med förförståelse menas författarnas tidigare erfarenheter och hypoteser vilket kan 

påverka arbetets gång, men den kan även vara en motivation till det valda ämnet (SBU, 

2017). Författarna har försökt att ha en öppenhet under arbetets gång för att inte påverka 

resultatet. Då författarna inte har så stor erfarenhet av just operationsvård och därför inte 

kunnat ha så stor förförståelse, anser författarna att studien ändå har tillförlitlighet.  
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8.2 Resultatdiskussion 

 
8.2.1 Patienternas erfarenheter av regional anestesi 

Att vara vaken under sin operation ter sig vara en upplevelse som både kan frambringa 

positiva möjligheter, men även negativa känslor. Denna tudelad känsla styrker Karlsson 

(2013) i sin avhandling då hon beskriver patientens erfarenhet av att vara vaken under 

regional anestesi, som att “balanserar på slak lina”. Det vill säga, patientens vilja att 

medverka men ändå inte störa (2013). Patienterna har olika bakgrunder och utifrån 

deras livsvärld kan tidigare erfarenheter få dem att uppleva sin operation på många olika 

vis. Att vårdaren kan se patienten ur ett helhetsperspektiv och ha förståelsen över att 

patienterna erfar världen genom en livsvärld som är personlig och unik, är därför av stor 

vikt. Att anpassa vetenskapliga kunskaper samt forskningsresultatet till den enskilda 

patienten kan vara svårt (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är då av stor betydelse att se 

till patienten som människa med egna erfarenheter och det är dens perspektiv som ska 

styra. 

 

Resultatet visar att tidigare erfarenheter av regional anestesi leder till mindre stress och 

ångest hos patienterna. Så menar även Caddick, Jawad, Southern, & Majumder, (2011) 

då de kommer fram till att just tidigare erfarenheter av att ha varit vaken under 

operationen ter sig påverka valet av att välja regional anestesi igen, under eventuella 

kommande ingrepp. Vidare menar Webster, Bremner, & McCartney (2011) att har 

patienterna varit sövda under sin operation och därefter upplevt illamående och 

hallucinationer postoperativt, valde de därför att hellre opereras under regional anestesi. 

De belyser även att patienterna upplever snabbare återhämtning samt mindre smärta 

efter operationen under regional anestesi. Kortare vårdtider genererar i lägre 

vårdkostnader, vilket borde gynna samhället i stort. Dessa forskare styrker att tidigare 

erfarenheter spelar stor roll över hur patienterna upplever sin aktuella situation och att  

patienternas livsvärld påverkas av tidigare upplevda erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 

2016). Genom en enkel fråga av vårdpersonalen om patienten känner sig bekväm eller 

genom att fråga om patienten har upplevt tidigare erfarenheter av en operation, kan 

patienten få möjlighet till att berätta om detta. Därefter måste vårdpersonalen kunna 

bedöma hur patientens vård ska utformas, både genom kunskap och erfarenhet. Den 

aktuella situationen ska beaktas och det är utifrån patientens tillstånd och förutsättningar 

som vården ska formas kring.  

 

Resultatet visar att hörseln är det sinne som har stor betydelse över patienternas 

erfarenheter under den intraoperativa perioden. Just intryck och erfarenheter som 

uppkommer via sinnena styrker Dove, Gilmour, Weightman & Hockings (2011) i sin 

forskning, där det framkommer att rädslan över att höra och se vad som händer under 

ingreppet, var det som patienterna var mest oroad över då de skulle opereras med 

regional anestesi. Att även synen påverkar patienternas erfarenheter framkom i vårt 

resultat. Det är även genom vårdpersonalens förmåga till att se, lyssna, känna och förstå 

patienten som kan göra att patienten vill förmedla sin livsvärld (Dahlberg & Segesten, 

2016). Genom denna kunskap kan vårdpersonalen få patienten att våga fråga och 

beskriva sina rädslor och därigenom ge individanpassad omvårdnad. Detta styrks av 

forskning av Caddick, et al., (2011) då de menar att vårdpersonalen bör tänka på hur de 

pratar inför patienterna, då speciella ord kan frambringa oro och ångest. 

 

Vidare visade resultatet att patienterna upplever smärta under sitt ingrepp och som de 

lägger ett stort fokus på. Det styrks av Dove et al., (2011) då de menar att smärta är 
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något som patienterna är rädda att uppleva under ett ingrepp där regional anestesi 

används. Odem-Forren (2012) menar att vårdpersonalen ofta önskar objektiva tecken på 

smärta av patienterna. Visar inte patienterna detta kan det leda till att smärtan inte 

behandlas, vilket kan leda till oro och rädsla inför kommande upplevelser av smärta 

(2012). Att som vårdpersonal endast titta efter objektiva tecken på smärta är inte god 

omvårdnad. Genom att se till patientens livsvärld kan vården anpassas så den kommer 

till gagn för den enskilda patienten. Det är dock patienten som styr hur mycket av 

livsvärlden som ska engageras och det är operationssjuksköterskans kunskap som även 

ska vägleda hur hen kan hjälpa patienten i hens hälsoprocess. Då patienterna har rätt till 

att vara delaktig i sin hälsoprocess (Hälso- och sjukvårdslagen, 2017:30), är det ett 

ansvar hos vårdpersonalen att bjuda in patienterna till detta genom en öppen och följsam 

dialog (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Förutsättningen för ett genuint vårdande handlar om att för vårdaren vara uppmärksam, 

tillgänglig samt öppen för patienternas behov och upplevelser. Saknas något av detta 

kan det leda till obalans, som kan resultera i att patienterna inte upplever välbefinnande, 

menar Karlsson (2013). Det kan förklara patientens erfarenhet som de upplever om de 

blir behandlade som objekt. Utifrån livsvärldsteorin bör vårdpersonalen tänka på att 

patienternas kropp är en levd kropp, som inte bara är biologisk utan även psykisk och 

existentiell. Här måste både det medicinska och det vårdvetenskapliga perspektivet tas 

fram för att se patienten i sitt sammanhang (Arman et al., 2016). Karlsson, Ekebergh, 

Larsson Mauléon, & Almerud Österberg, (2013) menar även att genom frågor och 

genom att lyssna och sympatisera med samt bekräfta patientens bedövade kroppsdel, 

kan vårdpersonalen få patienten att dela sina erfarenheter och förstå och därmed 

upprätthålla patientens känsla över att se sig själv som en individ. Detta styrker och 

belyser de då de menar att intraoperativ vård inte kan ske mekaniskt, utan med empati 

och engagemang. Då det framkommer i resultatet att patienterna upplever sin bedövade 

kroppsdel som overklig och som att den inte tillhör dem, är det av stor betydelse att 

vårdpersonalen beaktar detta i den intraoperativa vården. Det är inte bara den opererade 

kroppsdelen som kräver uppmärksamhet, utan hela patienten. Dahlberg & Segesten 

(2010) menar att det är patientens hela omgivning som spelar in på hur de upplever sin 

livsvärld.  

 

 
8.2.2 Vårdpersonalens betydelse 

Resultatet i studien belyser att vårdpersonalen i den intraoperativa perioden har en 

viktig roll och är av stor betydelse för hur patienter erfar en operation. Vårdpersonalen 

på en operationsavdelning har möjlighet att påverka patienternas känslor och mående 

under en operation och således påverka deras upplevelse av den. Livsvärldsteorin 

betonar att vårdaren behöver använda sina sinnen för att kunna förstå patienten (Arman 

et al., 2016).  Forskning visar att många patienter upplever ångest och rädsla i samband 

med ett kirurgiskt ingrepp. De är även angelägna om att upprätthålla sin kontroll, bevara 

sin integritet samt önskan om att upprätthålla sitt självbestämmande (Mitchell., 2003). 

Svensk sjuksköterskeförening har antagit en etisk kod från International council of 

nurses. Den beskriver att vården till en patient alltid ska ges med respekt till varje 

individ och att sjuksköterskan ska arbeta för att bevara patientens integritet och 

önskemål. Även om patienten inte själv kan hävda sin integritet upphör den inte utan 

ska alltid skyddas av vårdaren (ICN, 2017). Resultatet visar att genom att personalen är 

närvarande och inger tillit kan patienterna hantera upplevelsen av operationen bättre. 

Patienter önskar att vårdpersonalen inte bara ser dem som ett objekt utan ser hela 

människan. Detta styrks även av Tinnfält, & Nilsson, (2011) som visar på olika 

omständigheter i den intraoperativa perioden som är av betydelse för patienternas 

upplevelse. Av vikt är att personalen kan förstå patienternas situation samt visa dem 
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engagemang. Det är även av betydelse att patienterna kan känna ett förtroende för 

vårdpersonalen (2011). Så menar även Karlsson et al., (2013) då de beskriver att 

patienter önskar känna närvaro genom fysisk kontakt, vilket leder till en känsla av 

trygghet samt att de inte blir sedda som ett objekt på en monitor. Vidare skriver även 

Lum et al., (2016), att genom fysisk kontakt som att hålla handen kan upplevas som ett 

stöd för patienten samt att det skapar en relation mellan patienten och vårdpersonalen.  

 

Resultatet visar att en väl fungerande kommunikation mellan vårdpersonalen och 

patienten är av vikt för upplevelsen av operationen. Det frambringar att patienterna 

upplever kontroll, trygghet samt delaktighet. Arman et al., (2016) menar att vårdaren 

behöver ha en öppenhet och följsamhet mot patienter för att de ska känna en delaktighet 

och för att få en meningsfull dialog. Det beskrivs i den livsvärldsorienterade etiken att 

det är patienten som är experten på sin hälsa och sitt mående. Vårdaren behöver genom 

sitt kunnande kunna bidra till, med hjälp av sin kompetens, ett etiskt vårdande där 

patienten bjuds in till att delta. Det innebär att patient och vårdare samarbetar. Vidare 

bygger den livsvärldsorienterade vårdande etiken på patientens berättelse, om sin hälsa 

samt livsvärld. Det sker genom att möta patienten med öppenhet, följsamhet och 

lyhördhet genom samtal  (Arman et al., 2016). Det framkom också i resultatet att 

patienter upplever att de inte vill vara i vägen för vårdpersonalens arbete samtidigt som 

de önskar bli bekräftade. Detta styrks i Karlssons avhandling (2013) där patienter som 

opereras i regional anestesi upplever en känsla av delaktighet men också att de kan 

känna sig ensamma och utlämnade. Hon beskriver en tvetydighet om att det finns en 

önskan om att vilja ha kontroll och att bli sedd samt uppmärksammad av 

vårdpersonalen. Samtidigt vill patienten inte försvåra deras arbete. Lum et al., (2016) 

betonar att för att en god omvårdnad ska kunna utföras behöver det finnas en väl 

fungerande kommunikation. Livsvärldsteorin menar att vårdaren behöver se patienten ur 

ett helhetsperspektiv och behöver se patienten i det individuella vårdandet. Det krävs ett 

samspel mellan patienten och vårdaren för att patienten ska känna sig delaktig i vården 

(Arman et al., 2016). Det framkommer även i resultatet att patienter upplever det 

oskyddat och obekvämt att befinna sig på operationsbordet. En väl fungerande 

kommunikation mellan patienten och operationssjuksköterskan är viktigt vid 

positionering av patienten på operationsbordet. Bra positionering av patienten är 

betydelsefull för att minska risken för vårdskador som exempelvis tryckskador och 

positionering bör göras i samarbete med patienten. Vårdskador innebär ett lidande för 

patienten (Dåvöy Myklestul., 2012) och innebär en stor kostnad för samhället (SKL., 

2016). 

Något som även framkommer i resultatet är att patienter har positiva upplevelser av att 

få en bra och givande information och där har vårdpersonalen en viktig roll. Genom att 

opereras i regional anestesi kan patienterna få kontinuerlig information, vilket kan 

upplevas som positivt. Vårdpersonalen behöver kunna se och bemöta varje patients 

specifika behov (Arman et al., 2016). Vissa patienter önskar exempelvis att inte få för 

visualiserande information och samma information kan även mottas olika av 

patienterna. Tidigare forskning styrker att en givande kontinuerlig information förbättrar 

patienternas intraoperativa upplevelse (Tinnfält & Nilsson, 2011; Karlsson et al., 2013; 

Pulkkinen et al., 2013). Forskning visar också att det även är av vikt att vårdpersonalen 

använder sig av ett bra och genomtänkt språk inne på operationssalen då viss 

information annars kan öka patienternas oro och ångest (Caddick et al., 2011). Baillie, 

& Ilott (2010) poängterar vikten av att vårdpersonalen bör vara medvetna om hur deras 

interaktion med patienten påverkar patientens erfarenheter. De menar att genom att inte 

prata över deras huvud, förklara och informera samt att erbjuda att hålla deras hand kan 

främja patientens värdighet och upplevelse (2010). Arman et al., (2016) menar att ett 

etiskt och evident vårdande handlar om att vårda med huvud, hand och hjärta. Att vårda 
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med huvudet menas att vårda med den kompetens som krävs. Handens vård handlar om 

att utföra vårdande handlingar för patienten samt hjärtat behöver vara för att kunna 

utföra goda val med sitt omdöme och sin känsla (s 109, kap 4). Ibland kan det krävas 

mer än att endast utföra sina arbetsuppgifter. Det handlar om att se patienten som en 

individ med djupa behov och begär och där vårdaren behöver vara beredd på att finnas 

till. Det behöver inte vara tidsmässigt långa möten, utan det är intentionen i vården som 

räknas. Relationen mellan patienten och vårdpersonalen är av stor betydelse för hur 

patienten erfar den intraoperativa perioden vilket är en viktig kunskap i vårdandet av 

patienter. Det är genom denna relation sjuksköterskan kan öka sin förståelse för 

patienten och få denna att bli mer delaktig sin vård (Lindwall et al., 2003; Blomberg et 

al., 2015; Arakelian et al., 2016) 

 

 

9 Implikationer 
 

Denna studie visar på flera viktiga aspekter som patienterna upplever under sin 

operation. Författarna tror att det finns flera av dessa som inte alltid uppmärksammas av 

vårdpersonalen. Därför bör operationssjuksköterskan ha evidensbaserad kunskap över 

hur patienterna upplever att vara vakna under sitt kirurgiska ingrepp. Den kunskap 

författarna har erhållit efter denna studie kommer att kunna användas ute i den kliniska 

verksamheten. Då artiklarna till resultatet innehåller flera olika typer av ingrepp och då 

författarna upplevde att patienternas erfarenheter skiljde sig till viss del åt, ser vi att det 

kan krävas fortsatt forskning om patienternas erfarenheter kopplade till specifika 

ingrepp. Detta för att kunna bemöta patienterna och individanpassa omvårdnaden runt 

dessa ingrepp. 

 

 

 

10 Slutsats 
 

Under den intraoperativa perioden kan patienternas upplevelser av att vara vakna leda 

till både positiva och negativa erfarenheter. Positiva på så vis att de faktiskt har 

möjlighet till att medverka under sin operation. Då krävs det att vårdpersonalen bjuder 

in patienten och låter dem delta samt att de blir bekräftade som en individ. 

Vårdpersonalen behöver också ha en insikt om att patienterna inte alla gånger upplever 

vården så som de själva anser att de bedriver den. Genom en ökad kunskap om att 

patienter erfar den intraoperativa perioden på olika sätt kan vården bli mer 

personcentrerad. Patienternas unika livsvärld kan få ett större inflytande för hur 

omvårdnaden utformas för dem. Då det blir allt vanligare att opereras under regional 

anestesi och då det finns en kunskapsbrist över hur patienter upplever att opereras i ett 

vaket tillstånd är vårt resultat av betydelse och visar på viktiga aspekter från 

patienternas erfarenheter. 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A  
Exempel på fritextsökning i databasen Cinahl 
 

Datum 
för 

artikelsökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval 

1 
Urval 

2 
Urval 

3 
Aktuella för 

kvalitets- 

granskning 

2018-01-02 Cinahl Patient AND 
Experience AND 
Operating theatre 

38 38 6 3 3 

2017-12-26 Cinahl Operating theatre OR 

operating room AND 

environment AND 

patient experience OR 

perceptions OR attitudes 

OR views. 

160 160 10 3 3 

2017-12-26 Cinahl Operating theatre AND 

patient experience 
61 61 7 4 4 

 

Urval 1 står för antal lästa titlar, urval 2 för antal lästa abstract och urval 3 för antal lästa 

artiklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B  
Sökmatriser 

 

Sökmatris Cinahl 

 

Databassökning 

Cinahl 
Begräsningar: 10 

år, engelska, 

humans, 
peer rewied 

P = Population 

Patienten under det 

kirurgiska ingreppet 

 

  E = Exposure 

Att vara vaken 

 

  O = Outcomes 

Patientens 

erfarenhet/upp-

levelse 

 

Ämnesord/ 
Indexerings- 
ord 

Surgery, operative+ 

OR surgical 

patients OR intra- 
operative period 

  Consciousness 

OR wakefulness 

OR anastesia 

conduction 

  Patient Attitudes 

OR Life 

Experiences OR 

Patient Satis- 
faction OR 

Perception 

  OR AND OR AND OR 

Fritextord surger* OR 

operation* OR 

intra- 
operative 

  awake* OR 

conscious* OR 

wake* OR 

awareness* 

  “Patient attitude*” 

OR “ “patient 

experience*” 

Totalt antal 

sökträffar: 
187 
Lästa titlar: 187 
Lästa abstract: 26 

Inkluderade 

ariklar: 7 

 

          

  

 

  
         

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

Sökmatris PubMed 

 

Databassökning 

PubMed 
Begränsingar: 10 

år, engelska, 

humans 

P = Population 

Patienten under det 

kirurgiska ingreppet 

 

  E = Exposure 

Att vara vaken 

 

  O = Outcomes 

Patientens 

erfarenhet/upp-

levelse 

 

Ämnesord/ 
Indexeringsord 

Surgical 

procedures, 

operative OR 

Anasthesia, 

Conduction OR 

surgery OR 

intraoperative 

period 

  Wakefulness 

OR 

conscioussness 

OR conscious 

sedation 

  Patient satisfaction 

OR patient 

preference OR life 

change events  

  OR AND OR AND OR 

Fritextord surger* OR 

operative* OR 

operation* OR 

intraoperative* OR 

“surgical patient*” 

  Awake* OR 

wake* OR 

“awake 

surgery*” OR 

“conscious 

surgery*” OR 

conscious* 

  Patient experience* 

OR patients 

experience* OR 

patient 

perspective* OR 

patient 

satisfaction* OR 

patient view* OR 

patient opinion* 

OR patient 

attitude* 

Totalt antal 

sökträffar: 
529 
Lästa titlar: 529 
Lästa abstract: 30 

Inkluderade 

artiklar: 6 

          

  

 

 

 

 

 

  



  
 

IV 

 

 
Bilaga C  

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser  
 
Anvisningar:  

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte ga ̊r att få fram från texten.  
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.  

1. Syfte  Ja  Nej  Oklart  
Ej 
tillämpl  

a) Utgår studien från enväldefinierad 
problemformulering/frågeställning?  

    

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):  

2. Urval  Ja  Nej  Oklart  
Ej 
tillämpl  

a) Är urvalet relevant?      

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?      

c) Är kontexten tydligt beskriven?      

d) Finns relevant etiskt resonemang?      

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?      

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):  

3. Datainsamling  Ja  Nej  Oklart  
Ej 
tillämpl  

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?      

b) Är datainsamlingen relevant?      

c) Råderdatamättnad?      

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 
datainsamlingen?  

    

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):  

4. Analys  Ja  Nej  Oklart  
Ej 
tillämpl  

a) Är analysen tydligt beskriven?      

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?      



  
 

V 

 

c) Råderanalysmättnad?      

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen?      

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):  

5. Resultat  Ja  Nej  Oklart  
Ej 
tillämpl  

a) Är resultatet logiskt?      

b) Är resultatet begripligt?      

c) Är resultatet tydligt beskrivet?      

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?      

e) Genererashypotes/teori/modell?      

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?      

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?      

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):  
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Bilaga D 
Artikelmatris 

Författare, titel, år, 

land, databas 
Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

enl SBU-

mall: 
Bergman, M. Stenudd, M. 

Engström Å, 

The experience of being 
awake during orthopaedic 

surgery under regional 

anaesthesia 
 

2012, Sverige 
 

Databas: Cinahl 

  

Beskriva 

patientens 

erfarenhet av att 
vara vaken 

under 

ortopedisk 
operation med 

regional 
anestesi 

Ändamålsenli

gt urval. 

10 st.  
8 kvinnor, 2 

män.  

36-72 år.  

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 
Kvalitativ 

tematisk 

innehålls- 
analys. 

Patienterna upplevde att 

känslan av tillit och att inte 

känna någon smärta var av stor 
vikt. En känsla av kontroll var 

även av betydelse för en positiv 

upplevelse. Vårdpersonalen och 
deras omtanke kunde påverka 

upplevelsen av operationen 
positivt. 

Hög 

Fletcher KJ, das Nair 

R, Macniven JA,  

Basu S, Byrne P. 

An interpretative phenome
nological analysis of 

the patient experience of a

wake craniotomy: brain 
tumour diagnosis to 

discharge. 

 
2012, England 

 

Databas: PubMed 
  

Utforska 

erfarenheten av 

att genomgå 

vaken 
kraniotomi i 

England 

Ändamålsenli

gt urval. 

7 deltagare. 

4 kvinnor, 3 
män. 

 

Kvalitativ 

intervju-

studie 

analyserad 
genom IPA-

tolkande 

fenomeno-
logisk analys 

enligt Hilgart. 

 

Vårdpersonalen hade stor 

inverkan på hur patienterna 

erfor upplevelsen av att vara 

vaken. Att får konkret och 
givande information var också 

betydelsefullt för patienterna. 

Patienterna använde olika 
strategier för att hantera 

upplevelsen 

Medelhög 

Howie E, Bambrough 

J, Karabatsou K, Fox JR 
 

Patient experiences of  

awake craniotomy: 

An Interpretative Phenome

nological Analysis. 

 
2016. England 

  

Databas: Cinahl 

Att utveckla 

deras förståelse 
för patientens 

upplevelse av 

att vara vaken 

under en 

kraniotomi 

genom Duffau 
paradigm 

6 st som 

genomgått en 
vaken 

kraniotomi- 

operation 

Semi-

strukturerade 
intervjuer 

som 

analysera-des 

via IPA-

tolkande 

fenomeno-
logisk analys 

enligt Hilgart. 

 

Patienterna upplevde en rädsla 

av att vara vakna under 
operationen och förträngde 

ibland sina känslor. Det 

upplevde även en känsla av 

ansvar samt en känsla av att ha 

kontroll.. 

Medelhög 

Hudson BF, Ogden J, 

Whiteley MS. 

 
A thematic analysis of 

experiences of varicose 

veins and minimally 
invasive surgery under 

local anaesthesia. 

 
2015. England 

 

Databas: Cinahl och 
PubMed 

Få insikt över 

patienternas 

erfarenhet av att 
leva med 

åderbråck och 

att genomgå 
minialinvasiv 

kirurgi under 

lokal anestesi  

Denna studie 

var den 

kvalitativa 
delen av en 

större studie 

som var 
kvantitativ 

där totalt 398 

patienter 
deltog. Till 

denna 

kvalitativa 
studie 

randomiserad

es 20 
patienter från 

den större 

gruppen. 

Semi-

strukturerade 

telefon-
intervjuer 

som  

analyserades 
enligt Braun 

och Clark´s 

riktlinjer för 
tematisk 

analys.  

Patienterna upplevde att det var 

av vikt att känna sig förberedd 

på vad som skulle händer under 
operationen. De upplevde även 

att det var betydelsefullt att 

känna sig omhändertagen av 
vårdpersonalen. Att vara vaken 

kunde även leda till 

upplevelsen av ett ökat 
välbefinnande. 

Medelhög 

Jadavji-Mithani, R. 
Venkatraghavan, L. 

Bernstein, M.  

 
Music is Beneficial for 

Awake Craniotomy 
Patients: A Qvalitative 

Study 

 
2015. Kanada 

 

Databas: PubMed 

Betydelsen av 
musik på 

patienter som 

genomgår 
vaken 

kraniotomi 

29 patienter 
som 

genomgått 

vaken 
kraniotomiop

eration. 
 

Prospektiv 
kvalitativ 

metod 

Semi-
strukturerade 

intervjuer 
analyserades 

genom en 

modifierad 
tematisk 

analys genom 

öppen och 
axial kodning 

 

Patienterna upplevde det 
positivt att vara vaken under sin 

operation. Det var av stor vikt 

att känna ett förtroende till 
vårdpersonalen. 

Medelhög 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fletcher%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22551109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=das%20Nair%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22551109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=das%20Nair%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22551109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macniven%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22551109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22551109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Byrne%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22551109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howie%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25943343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bambrough%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25943343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bambrough%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25943343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karabatsou%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25943343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fox%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25943343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25594428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25594428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25594428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25594428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25594428
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Karlsson AC, Ekebergh M, 
Mauléon AL, Almerud 

Österberg S.  

 
"Is that my leg?" patients' 

experiences of being 

awake during regional 
anesthesia and surgery.  

 

2012. Sverige 
 

Databas: Cinahl 

Patientens 
erfarenhet av att 

vara vaken 

under regional 
anestesi och 

operation 

9 patienter. 
6 kvinnor, 3 

män. 52-85 

år.  
 

Knä- och 

höftprotesop. 
Regional 

anestesi.  

Kvalitativ 
deskriptiv 

design. 

Intervjuer 
som 

analysera-des 

genom 
Epistemologi 

baserad på 

teorin om 
livsvärld med 

utgångspunkt 

från 
fenomeno-

login.  

Fenomeno-
logisk analys. 

Patienterna upplevde det som 
att balansera mellan närhet och 

distans i operationssalen. De 

balanserade även mellan att ha 
kontroll och att lämnas utanför. 

Deras erfarenheter beskrivs 

även utifrån deras bedövade 
kroppsdelar som ska hanteras 

av andra. Vidare beskrivs 

vilken roll personalen har på 
deras erfarenheter. 

Hög 

Khu, K.J., Doglietto, 

F.,  Radovanovic, I., Taleb, 
F., Mendelsohn, D., Zadeh, 

G., & Bernstein, M.  

  
Patients` perceptions of 

awake and outpatient 

craniotomy for brain 
tumor: a qualitative study 

  

2010, Kanada. 
 

Databas: PubMed 

Att utforska 

patienters 
upplevelser av 

att vara vakna 

under 
kraniotomi.  

27 patienter 

som 
genomgått 

vaken 

kraniotomi. 

Prospektiv 

kvalitativ 
studie 

Semi-

strukturerade 
intervjuer 

analysera-des 

genom en 
modi-fierad 

tematisk 

analys genom 
öppen och 

axial kodning 

Patienterna hade en positiv 

upplevelse av att opereras i ett 
vaket tillstånd. 

Vårdpersonalens 

rekommendationer spelade stor 
roll på patienternas upplevelser. 

Vidare beskrev patienterna 

vikten av information för att 
öka deras känsla av delaktighet. 

Medelhög 

Leal RT, da Fonseca 
CO, Landeiro JA. 

Patients' perspective on aw

ake craniotomy for brain 
tumors-single center 

experience in Brazil. 

  

2017, Brasilien 

  

Databas: PubMed 

Utforska 
patientens 

uppfattning och 

tolerans av 
vaken 

kraniotomi i en 

outforskad 

population 

(Brasilien) hos 

patienter med 
hjärntumör. 

17 patienter 
som 

genomgått 

operation av 
hjärntumör i 

ett vaket 

tillstånd.  

Prospektiv 
design. Semi-

strukturera-de 

intervjuer 
som 

analysera-des 

Patienterna hade en positiv 
upplevelse av att vara vakna 

under sin operation. Deras 

minne av operationen 
varierade. De upplevde den 

smärtfri och bekväm, vilket 

gjorde att de föredrog regional 

anestesi framför generell. 

Medelhög 

Mauleon AL; Palo-

Bengtsson L; Ekman S  

 
Patients experiencing local 

anaesthesia and hip surgery 

 
 

2007. Sverige 
Databas: Cinahl 

 

Att visa hur den 

äldre patienten 

erfar lokal 
anestesi vid en 

kirurgisk 

situation.  

7 patienter 

5 kvinnor, 2 

män. 61-79 
år. 

 

ortopedpatien
ter 

Intervjustudie 

som tolkades 

genom en 
fenomeno-

logisk metod 

av Benner.  
 

Patienterna som genomgått  

operation under lokal anestesi 

hade erfaranhet av smärta, 
erfarenheter av att känna tillit 

men även misstro till 

vårdpersonalen samt en känsla 
av alienation och overklighet. 
 

Hög 

McCloud C, Harrington 

A, King L. 
A qualitative 

study of regional 

anaesthesia for vitreo-
retinal surgey. 

 

2013. Australien 
 

Databas: Cinahl 

  

Utforska 

patienterna 
upplevelse av 

regional okulär-

anestesi, en 
väsentlig 

komponent i de 

flesta vitreo-
retinala 

operationerna 

Ändamålsenli

gt urval 
18 st, 

7 kvinnor, 11 

män 
 

Tolkande 

kvalitativ 
metod  

Semi-

strukturera-de 
intervjuer 

tolkades 

utifrån 
Gadamers 

hermeneut-

iska filosofi. 
 

Patienterna beskriver att genom 

att inte veta, får de en känsla av 
att inte ha kontroll över sin 

situation. De beskriver även att 

de upplever sin operation 
svårare genom att inte förstå 

eller höra vad som händer 

under operationen. De 
använder sig av olika 

försvarsmekanismer för att 

skydda sig själva under sin 
operation. 

Medelhög 

Palese A; Skrap M; Fachin 

M; Visioli S; Zannini L 
 

The experience of patients 

undergoing awake 
craniotomy: in the patients´ 

own words. A qualitative 

study.  
 

2008. Italien 

 
Databas: Cinahl och 

PubMed 

 

Utforska 

patienterna 
erfarenhet av att 

genomgå vaken 

kraniotomi, 
före, under och 

direkt efter 

operationen. 

Ändamålsenli

gt urval 
21 patienter  

11 kvinnor, 

10 män. 20-
63 år.  

Intervjustudie 

där resultatet 
analysera-des 

genom 

fenomeno-
logisk analys 

för att 

beskriva 
patientens 

“lived 

experience”A
nvände sig av 

en intervju-

guide 

Patienterna beskriver sina 

upplevelser att de gärna vill 
kunna medverka under sin 

operation för att hjälpa till, det 

ger dem en känsla av att ha 
kontroll över sin situation 

Medelhög 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22612885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22612885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22612885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22612885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leal%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28247161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Fonseca%20CO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28247161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Fonseca%20CO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28247161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landeiro%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28247161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCloud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24102774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrington%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24102774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrington%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24102774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24102774
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