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Abstrakt 
 
Titel: Patienters perioperativa erfarenheter vid regional anestesi - En metasyntes 
 
Bakgrund: Idag genomförs många operationer i regional anestesi. Detta innebär att patienter 
är vakna under operationen vilket kan skapa olika känslor hos patienten samt innebära ett ökat 
behov av stöd för patienterna. Genom att patienten är vaken under en operation möjliggörs 
även en dialog mellan patient och personal. Patienter har olika behov vid en operation i 
regional anestesi, som delvis präglas av deras tidigare erfarenheter. Tillsammans med 
personal på operationssalen, är anestesisjuksköterskan ansvarig för de vårdhandlingar som 
utförs. En balans mellan anestesisjuksköterskans kunskap om teknisk utrustning och 
patientens behov, kan bidra till en positiv erfarenhet för patienten.  
 
Syfte: Syftet är att belysa patienters perioperativa erfarenheter vid regional anestesi genom att 
utforska och syntetisera tidigare forskning inom området. 
 
Metod: Studien är genomförd med metasyntes som metod. Resultatet från sju kvalitativa 
artiklar har sammanställts och syntetiserats i enlighet med Noblit och Hare (1988).  
 
Resultat: Patienters upplevelse av att opereras i regional anestesi är individuell. Den 
bedövade kroppsdelen kan upplevas oigenkännlig och svår att relatera till. Patienter upplever 
det betydelsefullt att erhålla kontinuerlig information under hela det perioperativa förloppet. 
Patienter kan även uppleva trygghet när de känner sig omhändertagna av vårdpersonal. 
Tidigare positiva erfarenheter av att opereras i regional anestesi medför att patienter troligen 
kommer önska denna anestesimetod i framtiden. 
 
Slutsats: Vårdpersonal bör vara medvetna om patienters perioperativa erfarenheter. 
Föreliggande studies resultat kan bidra till ökad kunskap samt en djupare förståelse för 
patienters behov. Detta kan öka vårdpersonalens förmåga att vårda patienter som är vakna 
under operation i regional anestesi.  
 
 
Nyckelord  
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Abstract 
 
Title: Patients perioperative experiences under regional anaesthesia - A meta-synthesis 
 
Background: Today, many surgeries are carried out in regional anesthesia. This means that 
the patients are awake during surgery, which can lead to different feelings for the patient as 
well as the patients increased need for support. The fact that the patient is awake during 
surgery also enables a dialogue between the patient and the staff. Patients have different needs 
during surgery under regional anesthesia, which is partly characterized by their previous 
experiences. Together with staff in the operating room, the nurse anaesthetist is responsible 
for the care actions performed. A balance between the nurse anaesthetics knowledge of 
technical equipment and the patients needs can contribute to a positive experience for the 
patient. 
 
Aim: The aim is to illuminate patients perioperative experiences in regional anesthesia by 
exploring and synthesizing previous research in the field. 
 
Method: The study is conducted using meta-synthesis as a method. The result of seven 
qualitative articles has been compiled and synthesized in accordance with Noblit and Hare 
(1988). 
 
Results: Patients experience of surgery performed in regional anesthesia is individual. The 
anesthetize part of the body may be unrecognizable and difficult to relate to. It is important 
for patients to receive continuous information throughout the perioperative process. The 
feeling of being taken care of by healthcare personnel can result in patients experiencing 
safety in an unknown environment. Patients previously positive experiences during surgery 
under regional anesthesia, increases the likelihood of wishing this anesthetic method in the 
future. 
 
Conclusions: Healthcare professionals should be aware of patients perioperative experiences. 
The results of the present study can contribute to increased knowledge and a deeper 
understanding of patients needs. This may increase the ability of healthcare professionals to 
care for patients that are awake during surgery in regional anesthesia. 
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1 Inledning 
 
Som blivande anestesisjuksköterskor tränas vi inför ett yrke fyllt med tekniskt och medicinskt 
avancerade komponenter. Vid sidan av all apparatur finns även en patient som kräver vår fulla 
uppmärksamhet, oavsett om patienten planeras vara sövd eller vaken under operationen. 
Patienter som är vakna under operationer som genomförs i regional anestesi har varit en 
vanligt förekommande patientgrupp på våra praktikplatser. Den erfarenhet vi hittills erhållit är 
att ökad kunskap om denna patientgrupp kan vara av betydelse. Genom att fördjupa oss i 
patienters erfarenheter av regional anestesi hoppas vi kunna bidra till en ökad kunskap och 
förståelse för patienters situation  
 
I denna studie används ett flertal begrepp, såväl medicinska som vårdvetenskapliga. För att 
tydliggöra innebörden av dessa för läsaren, återfinns begreppen i en ordlista (Se bilaga 7). 
 
 
2 Bakgrund 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska vården vara av god kvalitet och se till 
patientens behov av kontinuitet, säkerhet och trygghet. Vården ska grunda sig i en respekt för 
patientens autonomi och integritet med målet att förebygga ohälsa. För att kunna ge en god 
vård ska det finnas personal och utrustning på de platser där hälso- och sjukvård utövas. 
Kvaliteten på hälso- och sjukvården ska även kontinuerligt utvecklas och förbättras. 
 
2.1 Regional anestesi 
Socialstyrelsens statistikdatabas för operationer i slutenvård visar totalt 811 002 genomförda 
ingrepp i Sverige år 2016 (Socialstyrelsen, 2016). Många patienter som idag genomgår 
kirurgiska ingrepp erhåller även regional anestesi (Valeberg, 2013). Regional anestesi innebär 
en lokalbedövning, antingen via perifera eller centrala blockader, med syfte att temporärt 
bryta smärtimpulser innan dessa når det centrala nervsystemet (Lindahl & Winsö, 2016). 
Regional anestesi innebär att patienten är helt eller delvis vaken under operationen (Valeberg, 
2013). Detta kan skapa olika känslor och reaktioner hos patienten (2013). Sedering kan 
användas som ett komplement till regional anestesi (Næss & Strand, 2013). Sedering ges 
vanligen efter patientens eget önskemål samtidigt som det är anestesisjuksköterskans uppgift 
att göra bedömningen av faktiskt behov (2013). 
  
Vilken typ av anestesi som patienten ska erhålla bestäms utifrån olika faktorer (Næss & 
Strand, 2013). Dessa faktorer grundar sig i vilken typ av operation som planeras, hur lång tid 
operationen förväntas ta, samt patientens allmäntillstånd och patientens tidigare erfarenheter. 
Det är anestesiologen som beslutar om vilken anestesimetod patienten ska erhålla, detta efter 
en diskussion med både operatören, anestesisjuksköterskan och patienten (2013). 
 
2.2 Anestesisjuksköterskan 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård (ANIVA) har i samarbete med Svensk 
Sjuksköterskeförening (2012) sammanställt en kompetensbeskrivning för 
specialistsjuksköterskor med inriktning mot anestesisjukvård. I denna beskrivs arbetsuppgifter 
som innebär att förmedla en känsla av trygghet och lugn till patienten, samt försäkra att 
patienten erhåller en professionell omvårdnad. Det krävs att anestesisjuksköterskan 
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kontinuerligt får utbildning för att kunna hantera den högteknologiska utrustning som finns 
inom anestesisjukvården (2012). International Federation of Nurse Anesthetists (2016) har 
även utarbetat etiska koder som anestesisjuksköterskan ska följa. Enligt dessa koder skall 
patienten behandlas med respekt och omsorg. Patienten ska ses som en egen individ med egna 
behov och resurser (2016). Att vara anestesisjuksköterska innebär inte endast att ge anestesi 
(Nortvedt & Grimen, 2006). Det innebär även ett ansvar att minimera eventuella kroppsliga 
obehag samt att skänka värdighet åt en patient och en situation. Detta genom god omsorg och 
ett varsamt handlag (2006). 
 
2.3 Perioperativa förloppet 
I den perioperativa vårdens mål ingår, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), att skydda 
och bevara patientens värdighet. Det perioperativa förloppet delas in den pre-, intra- och 
postoperativa fasen (Lindwall & von Post, 2008). Den preoperativa fasen är tiden innan 
operationen, från att beslut tagits till dess att patienten kommer till operationsavdelningen. 
Denna fas innefattar patientens berättelse samt datainsamling och analys (2008). I mötet med 
patienten ges anestesisjuksköterskan möjlighet att skapa en kontakt och föra en dialog med 
patienten (Valeberg, 2013). Tankar och eventuella frågor som patienten har inför operation 
och anestesi kan lyftas fram och besvaras av anestesisjuksköterskan. Det förekommer att 
patienter känner oro under den preoperativa fasen, likväl som under hela det perioperativa 
förloppet. Oron är individuell och kan yttra sig på olika sätt. Genom kontinuerlig information, 
stöd och ett professionellt bemötande från anestesisjuksköterskan, samt att patienterna har 
möjlighet att ställa frågor, kan deras oro reduceras (2013). Detta är av stor vikt då perioperativ 
oro har visat sig ha en ökad risk för eventuella postoperativa komplikationer (Haugen et al., 
2009). Den information som framkommer ur den preoperativa dialogen ligger till grund för 
planering av mål, vårdhandlingar och vårdåtgärder (2009). En god planering kan även det 
minska patientens känsla av oro (Lindwall & von Post, 2008). Planeras operationen att 
genomföras i regional anestesi anläggs denna vanligen innan patienten kommer in på 
operationssalen (Valeberg, 2013). 
  
Den intraoperativa fasen börjar när patienten kommer in på operationssalen (Lindwall & von 
Post, 2008). Denna fas präglas av det som anestesisjuksköterskan och patienten kommit 
överens om i den preoperativa dialogen (2008). I den intraoperativa fasen kan patientens 
upplevelse av smärta och oro reduceras om patienten deltar i samtal och interagerar med 
anestesisjuksköterskan (Hudson, Ogden & Whiteley, 2015). För att minska oro, ångest och 
smärta har även musik, film och användning av stressbollar framkommit som effektiva 
åtgärder intraoperativt (2015). Den intraoperativa fasen fortlöper tills dess att patienten, efter 
avslutad operation, överlämnas till sjuksköterska på den postoperativa vårdavdelningen, då 
den postoperativa fasen inleds (Lindwall & von Post, 2008). I den postoperativa fasen sker 
fortsatt övervakning av patienten (Lundberg, Roth & Werner, 2011). Kontroller av puls, 
blodtryck, och syremättnad kontrolleras kontinuerligt. Under denna fas kan patienten uppleva 
besvär från operationen i form av smärta, shivering och oro (2011). Den postoperativa fasen 
är den avslutande delen i det perioperativa förloppet (Lindwall & von Post, 2008). I denna fas 
kan hela den perioperativa vårdprocessen utvärderas av patient och personal (2008). 
 
2.4 Intraoperativ omvårdnad 
Begreppet omvårdnad beskriver både en förmåga, ett behov och en kompetens, som såväl ett 
kunskaps- och forskningsområde (Jakobsson & Lützén, 2009). Intraoperativ omvårdnad 
innebär den omvårdnad patienten erhåller i den intraoperativa fasen (Lindwall & von Post, 
2008). Omvårdnad beskrivs även som en vetenskaplig disciplin med en innebörd som är 
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relaterad till grundläggande antaganden om synen på människan (Jakobsson & Lützén, 2009). 
Ett grundantagande är att omvårdnad sker på individnivå med förståelsen för människan som 
en helhet och som en fri och unik varelse (Willman, 2009). Omvårdnaden av en patient 
grundar sig i patientens erfarenheter av hälsa och sjukdom (Jakobsson & Lützén, 2009). 
Handlingar som genomförs inom omvårdnaden ska vara omsorgsfulla och visa respekt för 
patienten och dennes självbestämmelse (Birkler, 2007). 
  
Anestesisjuksköterskan, tillsammans med personal på operationssalen, ansvarar för 
vårdhandlingar som utgår ifrån patientens behov (Lindwall & von Post, 2008). Dessa grundar 
sig i patientens behov av att ligga bekvämt och säkert på operationsbordet, behov av renhet i 
samband med kirurgin samt patientens behov av respekt och att inte känna sig kränkt (2008). 
För många patienter är operationssalen en ny och ovan miljö att befinna sig i (Valeberg, 
2013). Det är en utlämnande situation för patienter då deras kroppar ofta exponeras för 
omvärlden. Patientens kropp bör därför täckas i den mån som är möjligt (2013). Genom att 
täcka patientens kropp kan även nedkylning av patienten undvikas (Berg & Hagen, 2013). 
Värmetäcken och filtar bör användas och de intravenösa vätskor som ges ska vara uppvärmda 
(2013). 
 
Vid en operation behöver patienten ligga still, ofta under långa stunder i samma position 
(Valeberg, 2013). Det är viktigt att personalen kontrollerar att patienten ligger bekvämt på 
operationsbordet, samtidigt som kroppsställningen måste vara optimal för det planerade 
ingreppet (2013). Vid regional anestesi sätts patientens förmåga att röra sin kropp ur funktion 
(Lindwall & von Post, 2008). Detta kan leda till att patienten upplever förlorad kontroll och 
makt över sin kropp (2008). Genom att vara hindrad från rörelse kan skapa en känsla av 
klaustrofobi (Valeberg, 2013). Anestesisjuksköterskan måste därför kunna ge tips på hur 
patienten kan röra sig, utan att det påverkar ingreppet (2013). Det är anestesisjuksköterskans 
skyldighet att utöva intraoperativ omvårdnad på ett värdigt sätt och vara patientens skydd mot 
skador (Lindwall & von Post, 2008). Vid regional anestesi är patienten i behov av stöttning 
under ingreppets gång och anestesisjuksköterskan kan förmedla stöd genom att vara 
närvarande (Valeberg, 2013). En fysisk kontakt kan för patienten upplevas som lugnande. 
Anestesisjuksköterskan kan erbjuda patienten som genomgår en operation i regional anestesi 
att lyssna på musik eller använda hörselkåpor. Detta kan bidra till att stänga ute de ljud som 
kan uppkomma i samband med en operation och därmed ha en lugnande inverkan på 
patienten (2013).  
 
2.5 Erfarenhet 
Alla människor, unga som gamla, bär på tidigare erfarenheter (Baggens & Sandén, 2009). 
Kroppen glömmer inte, den är ständigt närvarande och bär med sig en historia av händelser 
som tidigare skett (2009). Erfarenheter kan präglas av såväl lidande som välbefinnande i 
händelser och möten med andra människor (Wiklund, 2009). Beroende på vilken erfarenhet 
en person har, kommer denna erfarenhet användas som en referensram som hjälper till att 
tolka och förstå det som personen möts av i livet (2009). För patienter kan en operation vara 
förknippad med hopp och liv som såväl med rädsla och död (Åkesdotter Gustafsson, Ekman, 
Ponzer, & Heikkilä, 2010). Tidigare mindre bra erfarenheter av vården, eller av operationer i 
sig, är något som patienten bär med sig. Dessa erfarenheter präglar känslan av till exempel 
hopp och rädsla inför den kommande operationen (2010). Sannolikheten att patienten ska 
välja regional anestesi är mer trolig om patienten har tidigare goda erfarenheter av denna 
anestesimetod (Dove, Gilmour, Weightman & Hocking, 2011). 
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En individs erfarenhet är högst personlig (Ternestedt & Norberg, 2009). Denna kan dock 
delas med andra, till exempel vårdpersonal, för att skapa en förståelse och en grund för en 
vårdande relation. Erfarenheter kan vara en upplevelse eller känsla som en individ samlar på 
sig och bär med sig genom livet (2009). En individs erfarenheter är alltid värda respekt 
(Dahlberg & Segesten, 2010). För att förmedla sina erfarenheter kan människan använda sitt 
språk eller sin kropp för att kommunicera och uttrycka dessa (Baggens & Sandén, 2009). 
Kroppen är aldrig tyst utan berättar alltid något om individen. Genom ansiktsuttryck och 
kroppsspråk kan känslor som smärta och glädje förmedlas (2009).  
 
2.6 Att vara patient på operation 
Det är en speciell situation patienten befinner sig i vid regional anestesi (Valeberg, 2013). 
Denna situation ställer krav på att patienten är välinformerad om hur både anestesin och 
operationen kommer gå tillväga. Patienten är även mottaglig för atmosfären inne på 
operationssalen och kan således påverkas av hur personalen kommunicerar med varandra. 
Fungerar inte kommunikationen kan patienten uppleva bristande tillit till personalen. En lugn, 
positiv och lyhörd personal leder till en bra atmosfär på operationssalen. Detta kan i sin tur 
leda till att patienten känner ökad tillit till personalen och därmed får lättare att slappna av. 
Personalen får inte glömma bort att patienten är vaken vid regional anestesi och därmed kan 
höra vad som sägs inne på operationssalen (2013). 
  
Patienten kan erfara ambivalenta känslor under en operation i regional anestesi (Karlsson, 
2013). Samtidigt som patienten inte vill ses som ett objekt, kan den regionala anestesin ha just 
den inverkan. Detta med anledning av att patienten kan uppleva den bedövade kroppsdelen 
som en del som inte tillhör den egna kroppen. Patientens levda kropp blir ett objekt istället för 
ett subjekt (2013). En känsla av kontroll är avgörande för hur patienten kommer att hantera 
situationen (Valeberg, 2013). En del patienter önskar erhålla kontinuerlig information om vad 
som sker under operationen, andra vill distansera sig genom att lyssna på musik (2013). 
Genom att kunna kommunicera med personalen under en operation, och kunna uttrycka 
obehag eller funderingar, genererar en känsla av trygghet och kontroll (Ying, Levy, Shan, 
Hung & Wah, 2001). Det är individuellt vad som framkallar trygghet för en patient, men den 
enskildes behov ska alltid tillgodoses (Valeberg, 2013). Det är anestesisjuksköterskan som i 
den intraoperativa fasen måste vara uppmärksam på patientens individuella behov (Karlsson, 
2013). Anestesisjuksköterskan måste även agera som patientens hjälpmedel för att skapa en 
förbindelse mellan patienten och världen (2013). 
  
En anestesisjuksköterska som har god kunskap om hur den tekniska utrustningen fungerar, 
kan bidra till att patienten upplever känslor av trygghet och tillit (Tinnfält & Nilsson, 2011). 
När anestesisjuksköterskan har förståelse för patientens situation resulterar även detta i att 
patienten känner tilltro till sin anestesisjuksköterska (2011). En balans mellan vårdandet av 
patienten och en god kunskap om den tekniska utrustningen, bidrar till en bra erfarenhet av 
den intraoperativa fasen för patienten (Karlsson, 2013). Patienten upplever sin situation på 
operation som positiv när personalen visar att de är engagerade i patienten (Tinnfält & 
Nilsson, 2011). På operationsdagen kan patienter uppleva känslor som oro och ångest 
(Mitchell, 2009). Scenarier som patienter oroar sig för, i samband med att de skall vara vakna 
under operation i regional anestesi, kan exempelvis vara att se sin kropp bli opererad på samt 
att anestesin ska avta för snabbt. En dialog med anestesisjuksköterskan, inklusive 
anestesiologen kan reducera pre- och intraoperativa oro och ångest (2009). 
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3 Teoretisk referensram 
 
Studien bygger på en vårdvetenskaplig ansats med livsvärlden som teorigrund (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Livsvärldsteorin grundar sig i människans subjektiva upplevelse och där 
världen kan förstås utifrån den enskilde individens livsvärld (Ödman, 2017). Individens 
förståelse för världen och verkligheten är subjektiv och ej generaliserbar. Patientens 
subjektiva erfarenheter kan således ligga till grund för kunskap utifrån dennes livsvärld 
(2017). Genom livsvärldsteorin som teorigrund har begreppen livsvärld och levd kropp valts 
som teoretiska utgångspunkter i föreliggande studie. Dessa begrepp tillämpas i 
resultatdiskussionen för att skapa en vårdvetenskaplig kontext till föreliggande studies 
problemområde. 
 
3.1 Livsvärlden 
Livsvärlden kännetecknas av hur individen förstår sig själv och andra samt allt som finns i 
världen (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden kan förstås som världen som den erfars 
(2010). Fenomenologins grundare, filosofen Edmund Husserl, beskrev livsvärlden som en 
förutsättning för andra erfarenheter och för den mänskliga existensen (Jacobsen, 2000). 
Livsvärlden utgör en utgångspunkt för analys av de ting som ligger till grund för tänkandet 
och handlandet (Nortvedt & Grimen, 2006). Med denna grund kan en djupare förståelse för 
tid och rum skapas (Dahlberg & Segesten, 2010). En människas livsvärld delas med andra 
men är högst unik och personlig. Livsvärlden, såväl som existensen, präglas av sammanhang 
och mening. Det är i och genom patientens livsvärld som lidande, hälsa och välbefinnande 
utspelar sig. Som vårdare är det därför viktigt att möta och förstå patientens livsvärld, annars 
kan inget verkligt vårdande äga rum (2010).  
  
I det perioperativa förloppet är vårdandets mål att skydda och bevara patientens värdighet 
(Lindwall & von Post, 2008). Anestesisjuksköterskan har även ett ansvar i samband med en 
operation, att tillgodose patientens behov och önskningar utifrån dennes livsvärld. Genom att 
dela kunskap och erfarenheter mellan patient och anestesisjuksköterska kan en djupare 
förståelse erhållas för patientens livsvärld (2008). 
 
3.2 Den levda kroppen 
Den levda kroppen är livsvärldens mittpunkt och runt omkring kroppen cirkulerar världen 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Kroppen kan, genom en fenomenologisk och existentiell 
synvinkel, ses som ett subjekt som bär på minnen, känslor, avtryck och erfarenheter. Vidare 
beskrivs den levda kroppen som en förutsättning för liv och som det centrala i varje individs 
existens. Varje person är sin levda kropp, vilket innebär att den levda kroppen är fysisk, 
psykisk och existentiell samtidigt. Det är alltså inte möjligt att skilja det fysiska, psykiska och 
existentiella åt. Varje förändring i kroppen leder till en förändring av förhållandet till livet och 
världen (2010). Vid sjukdom, eller annat tillstånd som påverkar kroppen, förändras 
livsvärlden (Birkler, 2007). Patientens upplevda värld kan då förminskas samtidigt som 
världen omkring blir allt större. Hälsa är någonting som tas för givet när den finns. Det är 
först vid brist på hälsa och när kroppen inte fungerar som vanligt som hälsan saknas (2007). 
  
Anestesisjuksköterskan möter dagligen människor vars kropp på olika sätt kommer att såras 
(Lindwall & von Post, 2008). Sjukdom kan medföra att patienten tvingas berövas en del av 
sin kropp eller kroppsfunktion. Vårdpersonal kan även möta patienter som själva vill förändra 
sin kropp. Anestesisjuksköterskan bör respektera patientens levda kropp och dennes 
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erfarenheter. Patienten ska ses som en reflekterande människa som ska mötas med 
medmänsklighet och värdighet (2008). Människan kan inte ses som ett enskilt subjekt utan 
som ett subjekt i samband med ett objekt (Birkler, 2007). Människan befinner sig alltså 
ständigt i en situation som han/hon inte kan stå utanför (2007).  
 

4 Problemformulering 
 
Anestesisjuksköterskor möter dagligen patienter som ska genomgå olika typer av operationer. 
I många fall sker operationer i regional anestesi, vilket innebär att patienter kan vara vakna 
under operationen. Att vara vaken under operation i regional anestesi har ofta gynnsamma 
medicinska effekter, en reducerad anestesiologisk risk och medför ofta en snabbare 
postoperativ återhämtning. Regional anestesi medför även en möjlighet för en intraoperativ 
dialog mellan anestesisjuksköterskan och patienten, där patienten blir delaktig i sin vård under 
hela den perioperativa omvårdnaden.  
 
Tidigare forskning påvisar dock att regional anestesi även kan generera negativa känslor hos 
patienter, vilket kan påverka deras välbefinnande och tillstånd. Känslor som hjälplöshet och 
oro kan uppkomma då det ofta är en ny situation som patienter befinner sig i. Dessa känslor 
kan även uppkomma när patienter upplever att informationen om den regionala anestesin varit 
bristfällig. Hur patienten upplever sin situation är högst individuell. En tidigare negativ 
erfarenhet av sjukvården kan påverka hur patienten upplever den aktuella situationen. Att som 
patient vara vaken under operation, och kunna höra vad som sker under operationen, kan 
resultera i känslor såsom rädsla, ångest och utsatthet. Även det faktum att kroppen är bedövad 
kan resultera i ett fysiskt obehag med klaustrofobiska känslor och ångest som följd. Samtliga 
negativa känslor av att opereras i regional anestesi skapar problem då det påverkar patienten 
negativt, både fysiskt och psykiskt. Tidigare forskning påvisar även att dessa negativa känslor 
kan ha en negativ inverkan på postoperativ läkning och återhämtning vilket i sin tur kan leda 
till postoperativa komplikationer. Postoperativa komplikationer kan leda till en ökad vårdtid 
och ett ökat fysiskt och psykiskt lidande för patienten. 
 
Trots att viss forskning pekar på att regional anestesi kan medföra negativa erfarenheter samt 
medicinska och kirurgiska konsekvenser för patienter, är detta fortfarande ett problem som 
kvarstår i den intraoperativa omvårdnaden. Den sammanhållna forskningen kring detta 
problemområde är bristfällig vilket medför svårigheter att förstå patienters erfarenheter utifrån 
ett bredare perspektiv. En sammanhållen forskning kan främja strukturerade 
omvårdnadsåtgärder, vilket i sin tur kan bidra till en bättre erfarenhet för patienter i regional 
anestesi. Bristen på sammanhållen forskning medför således svårigheter för 
anestesisjuksköterskor, och annan vårdpersonal, att veta hur de ska ta sig an problemet. En 
djupare kunskap och en bredare förståelse för patienters behov och erfarenheter av regional 
anestesi är nödvändig för att den perioperativa erfarenheten ska förbättras, men även för att 
reducera förekomsten av postoperativa komplikationer. Patienters erfarenheter vid regional 
anestesi måste därför studeras närmare för att skapa en komplett bild av problemet, vilket 
motiverar att denna sammanställning av tidigare forskning bör genomföras. Den nya 
integrerade tolkningen, som skapas ur en metasyntes, underlättar för forskningsresultat att 
omsättas till praktiskt användande, vilket medför att vårdandet av patienter i regional anestesi 
kan förbättras. 
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5 Syfte 
 
Syftet är att belysa patienters perioperativa erfarenheter vid regional anestesi genom att 
utforska och syntetisera tidigare forskning inom området. 
 

6 Metod 
 
Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats med fokus på patientens egen erfarenhet (Forsberg & 
Wengström, 2016). Denna präglas av ett induktivt tänkande med fokus på att tolka samt skapa 
mening och förståelse i människans subjektiva upplevelse av den värld som finns omkring 
(2016). Metoden som valdes var en metasyntes vilket innebär en sammanställning, 
syntetisering och tolkning av redan publicerad kvalitativ forskning som fokuserar på en 
specifik forskningsfråga (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Detta för att skapa de 
metodologiska förutsättningarna för att svara an till studiens problemområde och syfte (2016). 
Metasyntesen är en relativt ny metod som utvecklats inom omvårdnadsdisciplinen (Finfgeld-
Connett, 2018). Genom processer av analys, tolkning och syntes sammanför metasyntesen ett 
flertal kvalitativa studier, och skapar ett större kunskapsvärde till följd av att studierna lyfts 
till en högre abstraktionsnivå (Polit & Beck, 2013). En metasyntes innebär inte att lägga 
enskilda forskningsresultat på rad, utan ska istället syntetisera resultaten och skapa en djupare 
kunskap genom en ny komplett tolkning och slutsats (Friberg, 2006). En syntes av 
forskningsresultat skapar således en integrerad tolkning, och en bredare förståelse, som är mer 
substantiell än resultat som enbart baseras på enskilda studier (Finfgeld-Connett, 2018).   
 
En metasyntes består av två centrala delar, en kvalitetsgranskning av inkluderade studiers 
metod samt syntetisering och tolkning av deras resultat (Forsberg & Wengström, 2016). 
Syftet med en metasyntes är således att insamlad data ska leda till nya tolkningar, 
förtydliganden och slutsatser (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Föreliggande studie är 
utförd i enlighet med Noblit och Hare (1988), även kallad The Noblit and Hare Approach 
(Polit & Beck, 2013), som beskriver tillvägagångsättet för en metasyntes. En metasyntes, som 
enligt Noblit och Hare (1988) även kallas metaetnografi, är uppbyggd av sju överlappande 
och repeterande faser. Fas 1 innebär förberedelser såsom identifiering av ämne som 
metasyntesen ska grunda sig i, och som kan besvaras utifrån en kvalitativ ansats (1988). 
Resterande faser beskrivs kontinuerligt där de förekommit under metodarbetet.  
 
6.1 Datainsamling 
Fas 2 i Noblit och Hares (1988) tillvägagångssätt för en metasyntes är att bestämma vilka 
studier som är relevanta för syntesen. Insamling av kvalitativa artiklar har skett via två 
databaser, Cinahl och PubMed. Innan litteratursökningarna initierades, identifierades bärande 
begrepp utifrån föreliggande studies syfte. Dessa begrepp var ”patient experience”, 
”intraoperative” och ”regional anaesthesia”. Därefter påbörjades litteratursökningen med en 
testsökning i båda databaserna, utifrån de bärande begreppen, för att skapa en uppfattning om 
det fanns tillräckligt med underlag för att besvara studiens syfte. Initialt användes enbart 
begreppet ”regional anaesthesia” som sökord vilket genererade totalt 70, 639 träffar. 
Testsökningen medförde även en vidare uppfattning om vilka sökord som var användbara. 
Därefter genomfördes en fritextsökning i båda databaserna. I fritextsökningarna användes 
sökord som bland annat “regional anesthesia”, “regional anaesthesia”, “experience” och 
“patient” i olika kombinationer för att få fram relevanta artiklar (Se bilaga 1). 
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För att inhämta så mycket relevant forskning som möjligt, behöver forskningsfrågan vara 
omfattande och specifik (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Forskningsfrågan bröts därför 
ned i mindre delar, tillsammans med universitetsbibliotekarie, med hjälp av PEO-metoden 
vilket är en strategi som kombinerar sökstrategier i en databas (Forsberg & Wengström, 
2016). PEO står för “P = population”, “E= exposure” och “O = outcome” (Bettany-Saltikov 
& McSherry, 2016). I föreliggande studie användes PEO-metoden för att strukturera 
frågeställningen på följande sätt; P = regional anestesi, E = perioperativt och O = patientens 
erfarenheter (Se bild 1). Metoden användes således för att utgöra en sökstrategi för 
datainsamlingen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Tillsammans med 
universitetsbibliotekarie genomfördes därefter en systematisk litteratursökning, som redovisas 
i Bilaga 2. Dock inkluderades inga ytterligare artiklar vid denna sökning jämfört med vid 
fritextsökningen. I den systematiska litteratursökningen inhämtades ämnesord från artiklarnas 
“major subjects” vilka jämfördes artiklarna emellan. Dessa fördes in i databasernas 
ämnesordlistor (thesaurusar) för att bredda sökningen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). I 
Cinahl användes ämnesordlistan ”Cinahl Headings”. Motsvarande ämnesordlista användes i 
PubMed där ämnesorden finns i ”Medical Subject Heading” eller ”MeSH”. Dessa sökord 
kombinerades sedan med fritextsökning där trunkering (*) användes för att identifiera 
variationer av ett ord. Sökorden kombinerades även med hjälp av sökoperatorer, så kallade 
“Boolean operators” (AND och OR) (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  	
	
Avgränsningar användes både vid fritextsökningen samt den systematiska litteratursökningen. 
Avgränsningen “Peer-reviewed” användes för samtliga sökningar i Cinahl för att endast 
vetenskapligt granskade artiklar skulle presenteras. I databasen PubMed förekommer ingen 
sådan funktion. För att säkerställa artiklarnas kvalitet kontrollerades därför samtliga 
inkluderade artiklar från Urval 4 (Se bilaga 1) mot UlricsWeb. I PubMed användes även 
avgränsningen ”Adult 19+ years”. 	
	

6.1.1 Urvalsförfarande 
Inklusions- och exklusionskriterier utgick från PEO-metoden som bas (Bettany-Saltikov & 
McSherry, 2016). Exempel på detta tillvägagångssätt visas nedan i Bild 1.  
 
 
 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

P = Regional anestesi, 
spinal anestesi, lokal 
anestesi 

Män och kvinnor >18 år som 
genomgått operationer i regional 
anestesi  

Regional anestesi i kombination 
med sedering, operationer i generell 
anestesi. Patienter <18 år.  

E = Perioperativt, 
intraoperativt, vaken 
patient, operation, 
kirurgi, ingrepp 

Innan, under och efter operation 
 

O = Patientens 
erfarenhet, upplevelse, 
uppfattning, känslor 

Erfarenhet, upplevelse, uppfattning 
och känslor om att vara vaken 
under operation i regional anestesi  

 

Types of studies Kvalitativa studier, originalartiklar Kvantitativa studier, ej 
vetenskapligt granskade studier. 

Bild 1. 
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Artiklar som studerar vuxna patienters erfarenheter av att vara vakna under operation 
inkluderades. Detta innebär att olika typer av operationer genomförda i regional anestesi 
inkluderades. Artiklar vars syfte var att studera erfarenheter hos patienter <18 år 
exkluderades. Då studien utgår från en kvalitativ ansats inkluderades därför endast kvalitativa 
artiklar till studiens resultat. Artiklar som endast inkluderade en viss etnicitet eller kön 
exkluderades då dessa ansågs vara för selektiva. De inkluderade artiklarna hade syftet att 
undersöka erfarenheter hos en viss patientgrupp där en blandning av etniciteter och kön 
förekommer. Dessa artiklar, varav sex stycken är skrivna på engelska och en på svenska, 
svarar an till studiens syfte. Inga studier exkluderades på grund av studiens ålder. 
  
Artiklar valdes ut baserat på den relevans de hade för forskningsfrågan (Forsberg & 
Wengström, 2016). Artiklarna valdes ut genom ett urval i fyra steg (Se bilaga 1). I det första 
urvalet lästes artiklarnas titlar. De titlar som överensstämde med föreliggande studiens syfte, 
gick vidare till det andra urvalet. I det andra urvalet lästes samtliga artiklars abstract. De 
artiklar som fortsatt ansågs relevanta gick vidare till det tredje urvalet, övriga artiklar 
förkastades. I det tredje urvalet lästes hela artikeln igenom, med fokus på dess resultat. Detta 
för att skapa en ingående bild av artikeln samt för att ta reda på om artikeln svarade an till 
föreliggande studies syfte. De inkluderade artiklarna från det tredje urvalet presenteras i det 
fjärde och sista urvalet.  
 
6.1.2 Kvalitetsgranskning 
De artiklar som inkluderades från det fjärde urvalet (Se bilaga 1) genomgick en 
kvalitetsgranskning enligt SBU:s granskningsmall (Se bilaga 3). Enligt granskningsmallen 
kunde en studie bedömas vara av ”Hög”, ”Medelhög” respektive ”Låg” kvalitet, utefter att de 
olika delarna i studien bedömdes med svaren ”Ja”, ”Nej”, ”Oklart” respektive ”Ej 
tillämpligt”. De olika svarsalternativen kan kodas med siffror (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016). Således upprättades ett poängsystem som följande; Ja = 2p, Nej = 0p, Oklart = 1p och 
Ej tillämpligt = 2p. Totalt kunde en studie erhålla maximalt 42 poäng. Poängen omvandlades 
sedan till procent. Kvaliteten delades sedan in som följande; Hög kvalitet = ≥ 85% - 100%, 
Medelhög = ≥ 60% - < 85% och Låg = < 60%. Artiklar som utfaller under 60% bör 
exkluderas (Olsson & Sörensen, 2011). Detta medförde att artiklar som var av hög eller 
medelhög kvalitet kunde inkluderas och de artiklar som eventuellt var av låg kvalitet, under 
60%, skulle exkluderas. Resultatet av varje enskild artikels kvalitet redovisas i Bilaga 4. 
 
6.2 Dataanalys 
Fas 3, enligt Noblit och Hare (1988), innefattar genomläsning av de artiklar som anses 
relevanta samt att återigen läsa om artiklarna. Vid en metasyntes måste artiklarna läsas 
flertalet gånger för att skapa en full förståelse för det som förklaras samt för att skapa en bild 
av artikelns helhet och dess centrala fynd (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008; Polit & 
Beck, 2013). Artiklarna som återstod, efter det fjärde urvalet och som godkändes efter 
genomförd kvalitetsgranskning, lästes därför igenom individuellt upprepade gånger. Fokus 
har framför allt riktats på de inkluderade studiernas resultat för att skapa en fullständig bild av 
dess data (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Författarna har därefter tillsammans 
reflekterat över de enskilda artiklarnas huvudsakliga innehåll (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2008). 
 
I dataanalysen behandlades fas 4, 5 och 6, enligt Noblit och Hares (1988) beskrivning av 
processen vid en metasyntes. I den fjärde och femte fasen ska det fastställas hur artiklarna är 
besläktade med varandra (Polit & Beck, 2013). Detta genom att notera nyckelord och bärande 
teman och/eller begrepp (2013). Efter kvalitetsgranskningen sorterades artiklarna således 
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utifrån design, datainsamling och analysmetod (Se bilaga 4). Slutligen jämfördes och 
kontrasterades artiklarna i en syntetisering av deras resultat genom subteman och teman (Se 
bilaga 5) i enlighet med Noblit och Hare (1988).  
 
Fas 6, enligt Noblit och Hare (1988), behandlar analysprocessen och syntetisering av artiklar. 
Exempel på föreliggande studies analysprocess och syntetisering av de inkluderade artiklarna 
visas i Bilaga 6. Initialt identifierades meningsbärande enheter från samtliga inkluderade 
artiklar som svarade an till föreliggande studies syfte. När samtliga meningsbärande enheter 
funnits, totalt 119 enheter, kondenserades dessa en efter en. Kondenseringen innebar att 
enheterna översattes till svenska och sammanfattades utan att viktigt innehåll förlorades. När 
samtliga meningsbärande enheter hade kondenserats, färgkodades dessa (Bettany-Saltikov & 
McSherry, 2016). Färgkodningen skapade en övergripande bild av vilka enheter som 
relaterade till varandra. De färgkodade enheterna diskuterades därefter och jämfördes med 
varandra. Utifrån färgkodningen delades de meningsbärande enheterna in i underkategorier. 
Dessa underkategorier sammanfattades till bredare kategorier för att skapa en helhet som var 
större än vad underkategorierna antydde. Efter att samtliga meningsbärande enheter 
kondenserats, kodats och placerats i en underkategori, och samtliga underkategorier placerats 
i en kategori, lästes resultaten ur samtliga inkluderade artiklar återigen igenom. Detta för att 
motivera och försäkra att de slutgiltiga kategorierna och underkategorierna inkluderade all 
relevant data (2016).  
 
Analysen och syntesen har skett med riktning från helheten till delarna, för att återigen bilda 
en ny helhet (Polit & Beck, 2013). Helheten bildades av de inkluderade artiklarna och delarna 
uppstod när deras resultat sönderdelades. Utmaningen med syntetisering av data vid en 
metasyntes är att skapa en helhet som är större än dess delar (Noblit & Hare, 1988). I en 
metasyntes ska fokus ligga på att skapa tolkningar snarare än beskrivningar (Polit & Beck, 
2013). Analysen i en metasyntes ska även resultera i skapandet av en ny helhet som beskrivs 
sammanfattande i text (Noblit & Hare, 1988). Denna sammanfattande text involverar den sista 
fasen, fas 7, som, enligt Noblit och Hare (1988), innebär att uttrycka syntesen. Detta betyder 
att syntesen skrivs samman till en resultattext. Den sjunde fasen presenteras således genom 
resultatdelen. De nya tolkningarna, som framkom utifrån Noblit och Hares (1988) process vid 
en metasyntes, skapade en ny helhet som bildade denna studies resultat.  
 
6.3 Forskningsetiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen (2013) är det dokument som ligger till grund för etiska riktlinjer 
inom humanforskning. Den beskriver generella principer såsom att bevara patientens 
välbefinnande, främja och bevara respekt för människan och skydda patientens hälsa och 
rättigheter. Helsingforsdeklarationen beskriver även aspekter såsom att forskning ska 
granskas av etiska kommittéer (2013). 
  
Vetenskapsrådet (2002) beskriver de forskningsetiska principerna samt dess fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagare i 
en forskningsstudie ska ha erhållit lättförståelig information för att kunna ta ställning till sin 
medverkan. De ska även informeras om att deltagandet är frivilligt samt om sin rättighet att 
avbryta sin medverkan, utan några konsekvenser för fortsatt vård och behandling. Samtycke 
från deltagarna ska alltid inhämtas, muntligt eller skriftligt. Identiteter ska kodas, skyddas och 
förvaras på ett sätt som gör att obehöriga ej kan ta del av dessa (2002). Insamlad data om 
deltagarna ska endast användas i forskningssyfte och forskningen måste ha en bärande 
vetenskaplig grund (Helsingforsdeklarationen, 2013). Detta innebär att forskningen ska 
generera kunskap som kan vara viktig för samhället. Eventuellt obehag för deltagarna bör 
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även vägas mot nyttan som forskningen förväntas generera, så kallad risk/vinstbedömning 
(2013). 
 
En metasyntes innebär en sammanställning av tidigare kvalitativ forskning (Bettany-Saltikov 
& McSherry, 2016). Detta innebär att ingen känslig data har hanterats i denna studie, då 
författarna till de inkluderade artiklarna redan kodat deltagarnas identiteter. Hänsyn till 
forskningsetiska principer och dess huvudkrav har tagits i form att endast artiklar som 
uppfyller dessa krav inkluderades. Inkluderade artiklar har således granskats och fått tillstånd 
från etiska kommittéer. Deras forskning har även grundat sig i ett etiskt tillvägagångssätt. 
Detta kontrollerades i kvalitetsgranskningen av artiklarna (Se bilaga 3). Författarna till 
föreliggande studie har diskuterat och tagit ställning till sina egna förförståelser (Forsberg & 
Wengström, 2016). Detta genom att tillsammans diskutera och lyfta fram kunskap, som 
hittills erhållits under utbildningens praktikveckor, som skulle kunna färga studiens metod 
och resultat. I denna studie har även samtliga resultat presenterats, och inte enbart de resultat 
som stämde överens med subjektiva åsikter (2016).  
 

7 Resultat 
 
Resultatet presenteras utifrån tre kategorier samt nio underkategorier som framkom ur 
analysen. En överskådlig bild av dessa visas nedan i Bild 2.  
 

 
Bild 2 

 
7.1 Patientens erfarenhet av anestesi 
7.1.1 När anestesin verkar – En oigenkännlig kropp 
Vid spinalbedövning uppkom stickningar i benen som, enligt patienter, kunde liknas vid när 
benen somnar (Jönsson & Mårtensson, 2011). Detta upplevdes ej som smärtsamt men 
däremot upplevdes det som overkligt att uppfatta förnimmelser i delar av kroppen som var 
bedövade (2011). Domningar vid regional anestesi behövde inte vara skrämmande utan kunde 
upplevas tillfredsställande på grund av att det var det första steget mot en välfungerande 
kroppsdel (Bager, Konradsen och Sander Dreyer, 2015). Känslor av värme och kyla kunde 
vanligen uppfattas av patienterna när bedövningen började verka med förnimmelsen av att 
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vatten rann över deras kroppar (Jönsson & Mårtensson, 2011). Slutligen, när den motoriska 
blockaden inträdde förlorade patienterna därmed rörligheten i den bedövade delen av 
kroppen. Patienterna upplevde att de hade blivit förlamade (2011). Det uppfattades som 
konstigt att inte längre kunna röra på den bedövade kroppsdelen, precis som att den hade 
försvunnit eller upphört att existera (Bergman, Stenudd och Engströms, 2012; Jönsson & 
Mårtensson, 2011). Kontakten till det bedövade området bröts och kroppsdelen upplevdes 
som ett dött föremål (Karlsson, Ekeberg, Larsson Mauléon & Almerud Österberg, 2012). 
Kroppsdelen kändes även svullen, svampig och avdomnad (Bergman, Stenudd och 
Engströms, 2012). När anestesin var lagd, positionerades patienternas bedövade ben på 
vårdpersonalens axlar för att operationsområdet skulle kunna täckas med sterila 
operationsdukar (Jönsson & Mårtensson, 2011). För patienterna var detta en absurd situation 
då känslan var att benet fortfarande låg kvar på operationsbordet. Situationen upplevdes som 
speciellt obehaglig för de patienter som inte hade fått information om hur kroppen förväntas 
att upplevas efter en ryggbedövning (2011). 
 

“Men absolut det värsta som man kan tänka sig, det är när sköterskan tar benet och lägger 
upp det på axeln för att liksom få bort blodet, då känns det som om benet ligger kvar på 

britsen.”  
(Jönsson & Mårtensson, 2011, s. 21) 

  
Patienter som erhöll regional anestesi beskriver den bedövade kroppen som förändrad och 
som svår att förstå (Bager et al., 2015). De kunde se sitt ben men uppfattade det inte som sitt 
eget. Benet upplevdes som konstigt och oigenkännligt, både visuellt och vid beröring, samt 
som oförutsägbart och okontrollerbart (2015). Kroppsdelen kändes inte längre förenad utan i 
två delar (Karlsson et al., 2012). Den bedövade kroppsdelen kändes separerad från resten av 
kroppen och tycktes vara ett objekt bland alla andra objekt inne på operationssalen. Benet 
ansågs kunna tillhöra vem som helst (2012).  
 

“At first sight of the anesthetized leg in the air, he or she questions, “Is that my leg?”” 
(Karlsson et al., 2012, s. 159) 

 
Känslor av hjälplöshet kunde uppstå då den förändrade kroppen medförde svårigheter att 
vända eller flytta sin kropp på egen hand (Bergman et al., 2012). Däremot kunde situationen 
även upplevas som komisk (Jönsson & Mårtensson, 2011). Detta med anledning av att 
kroppsuppfattningen och synintrycken inte stämde överens. För vissa patienter tog det sig 
uttryck i att de började skratta (2011). Något som dock var svårt att hantera var den okända 
tidsramen för den sensoriska och motoriska blockering som regional anestesi medför (Bager 
et al., 2015). Under tiden som kroppen eller kroppsdelen var bedövad infann sig funderingar 
kring om något blivit fel (2015). Vissa patienter var oroliga för att kroppsdelen skulle vara 
bedövad för alltid, att tillståndet som den regionala anestesin orsakat blivit permanent (Bager 
et al., 2015; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012). 

 
“Jag kommer ihåg då när jag tittade upp då, då såg jag mitt ben där rakt upp som de höll på 
att tvätta!(skrattar) Jag tycker ju nästan att det var lite kul… så tänkte jag, näe det är ju inte 

mitt ben där då.” 
(Jönsson & Mårtensson, 2011, s. 21) 
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7.1.2 Att överlämna sin kropp 
Patienter som erhöll regional anestesi upplevde att de inte längre hade någon kontroll över sin 
kropp (Bager et al., 2015). De upplevde även en känsla av att inte kunna bestämma över sin 
egen kropp eller över situationen (Karlsson et al., 2012). Känslan av förlorad kontroll var för 
många patienter så pass stark att situationen upplevdes som livshotande (Bager et al., 2015). 
Detta bidrog till stress för patienterna om just hur sårbar situationen var (2015). Patienterna 
visste dock att situationen är något som de var tvungna att ta sig igenom (Mauleon, Palo-
Bengtsson & Ekman, 2007). Att överlämna sin kropp och att lita på vårdpersonalen som 
försökte hjälpa dem var nödvändigt (2007). Patienter upplevde att de ställdes inför en 
situation där de fick hantera tvivel gällande att frivilligt överlämna sin kropp, samtidigt som 
de hade önskan att bibehålla kontrollen (Karlsson et al., 2012). Patienters erfarenheter från 
operationer kan därför pendla mellan att ha kontroll och att känna sig utlämnad. Känslan av 
att vara utlämnad innebar nödvändigtvis inte att patienter kände sig oskyddade eftersom de 
kände tillit till vårdpersonalen på operationssalen. Det var upp till personalen att hantera 
patientens kropp å patientens vägnar (2012). Patienter fick förlita sig på andra och fick 
överlämna sin kropp till vårdpersonalens välvilja (Bager et al., 2015; Jönsson & Mårtensson, 
2011). 
 

“I know that they´re going to cut my body. There´s no going back when you´re lying on the 
operating table. You have to get it over with, so you have to trust the people who are helping 

you.” 
(Mauleon et al., 2007, s. 896-897) 

  
Patienter kunde uppleva en rädsla inför anläggandet av anestesin (Bager et al., 2015). 
Patienter upplevde ryggraden som något vitalt och en nål i närheten av denna var 
skrämmande. I vissa fall krävdes det ett flertal försök vilket ökade rädslan över att något 
kunde gå fel (2015). I samband med att patienter överlämnande sin kropp till vårdpersonalen, 
och vid anläggning av spinal anestesi, upplevde patienterna en ökad risk för att hanteras som 
ett objekt istället för ett subjekt (Karlsson et al., 2012). Detta till följd av att patienternas 
kroppar manövrerades och justerades till ett optimalt läge för vårdpersonalen. Det upplevdes 
som svårt att bibehålla balansen mellan att överlämna sin kropp som ett objekt till 
vårdpersonalen och för patienterna själva att ta plats som ett subjekt. Patienterna ansåg även 
att vårdpersonalens uppmärksamhet kunde bidra till upplevelsen av att betraktas som ett 
objekt (2012). Patienterna upplevde att de var tvungna att acceptera den situation som 
anestesin och kirurgin innebar (Mauleon et al., 2007). De önskade sig de fördelar som 
operationen kunde ge och var medvetna om att det inte fanns någon genväg till en frisk kropp. 
Patienterna kunde känna sig tvingade till att lita på vårdpersonalen (2007). Tillit till 
personalens kunskap kunde dock kompensera för känslan av bristen på kontroll över den egna 
kroppen (Karlsson et al., 2012). När vårdpersonalen visade patienterna omsorg och gav ett 
löfte om att finnas vid deras sida, fick patienterna möjlighet att överlämna sin kropp och 
ansvaret för denna till någon annan än sig själv (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). En 
lugn och kompetent vårdpersonal medförde att patienterna lättare kände tillit (2007). 
 
Tidigare erfarenheter av regional anestesi påverkade hur patienter upplevde och hanterade den 
nuvarande situationen (Bager et al., 2015). Tidigare positiva erfarenheter gav patienterna 
känslor av trygghet och självförtroende inför den kommande operationen. Patienterna 
upplevde då inga svårigheter med att överlämna sig själva till vårdpersonalen. Däremot, om 
den regionala anestesin vid ett annat ingrepp påverkat patienternas puls eller andning negativt, 
kunde denna negativa erfarenhet intensifiera liknande symtom i den nuvarande situationen 



 14 

(2015). Detta kunde leda till att patienterna hade ett större behov av kontroll och hade svårare 
att överlämna sin kropp (Bager et al., 2015; Karlsson et al., 2012).  
 
7.1.3 När anestesin avtar – En igenkännlig kropp 
När operationen var över förändrades acceptansen av den bedövade kroppen (Bager et al., 
2015). Patienterna tyckte att kroppen inte längre borde vara bedövad och orörlig. Ett flertal 
försök att röra på den bedövade kroppsdelen gjordes vilket var en omöjlig uppgift. Det faktum 
att det inte var möjligt, samt att bedövningens verkningstid var utom deras kontroll, upplevdes 
som svårt att förstå. Patienterna kunde känna oro för när och om bedövningen skulle släppa 
(2015). 
 
“Nothing is ever going to happen with those legs the time passed and I tried to rock the toes, 

but I couldn´t… Ohh, they will be like this forever!” 
(Bager et al., 2015, s. 3508) 

 
Denna oro intensifierades när andra patienter lämnade den postoperativa enheten tidigare, 
eller var kapabla att stödja på benen på kortare tid än de själva (Bager et al., 2015). Oron 
kunde även förvärras om vårdpersonal uttryckte sin förundran över att bedövningen 
fortfarande fanns där (2015).  
 

“They came back probably 10 times and tried, and said that they could not understand that 
the effect was still there.” 

(Bager et al., 2015, s. 3508) 
 
När bedövningen släppte, och förmågan att röra på den tidigare förlamade kroppsdelen 
återkom, kände patienterna glädje och lättnad (Bager et al., 2015). Kroppen blev igenkännbar 
som den patienterna känner till. Det var inte enbart glädje över att inte längre vara bedövad, 
eller lättnad över att tillståndet inte var irreversibelt, det symboliserade även att operationen 
fram till dess varit lyckad (2015). Patienterna ansåg att smärta var en oundviklig del i 
samband med anestesi och kirurgi (Mauleon et al., 2007). När anestesin avtog återkom 
successivt känseln som tidigare varit borta (Bager et al., 2015). Många patienter upplevde 
dock att smärtan kom som en överraskning när känseln tillslut återvände. Trots vetskapen om 
att smärta skulle förekomma var detta svårt att relatera till under tiden när kroppen fortfarande 
var bedövad. För patienterna innebar smärtan att gå ifrån en känsla av glädje och 
självständighet, till att återigen uppleva oro och vara beroende av vårdpersonal (2015). 
 
7.2 Patientens erfarenhet av operationsmiljön 
7.2.1 Ljud 
Patienter kunde höra ljud av sågande och hamrande inne på operationssalen i samband med 
sin ortopediska operation (Mauleon et al., 2007). Oväntade ljud som uppkom skapade en 
känsla av stress och ångest hos patienterna. De patienter som var oroliga och hade en 
bristande tillit till vårdpersonalen redan innan ingreppet, var mer benägna att reagera negativt 
på de oväntade ljuden (2007).  
 

“I heard this with brackets… then I heard and thought what is he doing now. But it was 
obvious something that might happen did happen… he never mentioned this before the 

surgery…” 
(Bergman et al., 2012, s. 92) 
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En del patienter använde hörselskydd för att stänga ute ljud och på så sätt distansera sig ifrån 
situationen (Jönsson & Mårtensson, 2011). Patienterna gavs även möjlighet att lyssna på 
musik under operationen (Pulkkinen et al., 2016). Musiken stängde inte enbart ute ljud utan 
underlättade även för patienterna att kunna slappna av (2016).  
 
“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 it they make a mistake drilling or if my leg falls off.” 

(Karlsson et al., 2012, s. 159) 
 
Patienter kunde dock uppleva att de förlorade kontrollen över situationen till följd av att 
stänga ute ljud från operationssalen (Jönsson & Mårtensson, 2011). Detta medförde känslan 
av att personalen kunde göra vad de ville med ens kropp (2011).   
 
7.2.2 Positionering 
Inför anläggning av spinalbedövningen positionerades patienterna på ett sätt som blottade 
deras ryggar (Jönsson & Mårtensson, 2011). Kroppen justerades och manövrerades av 
vårdpersonalen tills dess att en optimal position var uppnådd (2011).  

 
“(The carers) ... talked the whole time… we’ll bend you as much as possible… one of them 
took hold under the legs, one in the neck and then they bent it as if my body was just some 

package.” 
(Karlsson et al., 2012, s. 159) 

 
Hur patienterna var positionerade under operationen bestämdes utifrån ingreppets typ med 
krav att vara optimal för operatören (Bergman et al., 2012). Oavsett vilken position 
patienterna låg i var de ofta tvungna att ligga stilla under en lång period (2012). Positionerna 
kunde vara obekväma för patienterna (Karlsson et al., 2012). Det kunde även skapa en känsla 
av att vara oskyddad och utsatt. Patienterna beskrev att de låg på rygg med båda armarna 
utsträckta i armstöd. I den ena armen pågick ett dropp intravenöst och i andra armen satt en 
blodtrycksmanschett (2012). Detta hindrade patienterna från att hålla om sig själva och kunde 
resultera i värk i både i armar och rygg (Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012). 
 

‘I lay there totally flattened out with my arms straight out from my body. Lying like that 
makes you feel unprotected.’’  
(Karlsson et al., 2012, s. 160) 

 
Under operationens gång var patienternas synfält reducerat (Karlsson et al., 2012). Detta dels 
på grund av kroppens position, men även till följd av de operationsdukar som hade satts upp 
för att förhindra att patienterna såg sin kropp bli opererad på. Genom att positioneras på ett 
sätt som reducerade patienternas synfält, minskade deras förmåga att ha kontroll över 
situationen. Patienterna kunde inte heller veta vilka som var närvarande inne på 
operationssalen (2012). Att kunna se anestesisjuksköterskan, trots kroppens positionering, 
medförde känslor av delaktighet och trygghet för patienterna (Jönsson & Mårtensson, 2011). 
 
7.2.3 Atmosfär 
Atmosfären och utrustningen inne på operationssalen har av patienter beskrivits som 
högteknologisk, främmande och overklig (Karlsson et al., 2012). Patienterna upplevde att det 
var den okända atmosfären, tillsammans med det faktum att de befann sig i centrum av all 
uppmärksamhet, som fick dem att känna sig utsatta, utlämnade och sedda som ett objekt 
(2012).  
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”så klart, man är liten när man kommer in i en operationssal, man ser alla människor runt 
omkring som är speciellt beredda och man är liten, man är utlämnad! Ja, liksom att, man 

känner sig inte så stor när man ligger där för man vet att de ska göra ett ingrepp och här är 
jag, det finns inget och göra åt det då va”  

(Jönsson & Mårtensson, 2011, s. 21) 

Det kunde vara svårt för patienterna att hantera den ovana miljön (Jönsson & Mårtensson, 
2011; Mauleon et al., 2007). Patienterna kunde hantera situationen bättre när de kände tillit 
till vårdpersonalen (2011; 2007). Det sätt som personalen samtalade med varandra på 
inverkade på hur atmosfären upplevdes av patienterna (Bergman et al., 2012). Genom att 
personalen samtalade, gav information och skojade med patienterna intraoperativt, upplevdes 
atmosfären inne på operationssalen som varm, betryggande och professionell. Samtalen 
behövde inte handla om operationen, utan det var främst samtal om vardagliga saker som fick 
patienterna att slappna av och distansera sig ifrån situationen. Patienterna upplevde även att 
det var färre instrument i rostfritt stål än de hade föreställt sig, vilket bidrog till känslan av en 
varm atmosfär. Doften av descutan och antibakteriell tvål gav patienterna intryck av att 
operationssalen var en steril miljö (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, s. 92) 
 

7.3 Patientens erfarenhet av interaktion 
7.3.1 Kommunikation 
Patienter använde sina röster som instrument för att få vårdpersonalens uppmärksamhet 
(Karlsson et al., 2012). Det är med rösten som patienterna kunde få vårdpersonalen att stanna 
upp och vara nära patienten (2012). Genom samtal med anestesisjuksköterskan upplevde 
patienterna att det skapades en gemenskap och att operationstiden gick fortare (Bergman et 
al., 2012). Det var även viktigt för patienterna att känna att vårdpersonalen mottar, lyssnar och 
reagerar på det som patienterna önskade att förmedla (Karlsson et al., 2012). Genom att vara 
vaken under en operation i regional anestesi skapades möjligheten för patienterna att ställa 
frågor som kunde uppkomma under operationen (Bergman et al., 2012). Att vara vaken 
medförde även att patienterna kunde följa med under ingreppets gång och kommunicera med 
samtliga inne på operationssalen, inklusive operatören själv (Rudolfsson et al., 2007). På så 
sätt upplevde patienterna att de var delaktiga. Patienterna kände att de kunde, i den mån det 
var möjligt, vara med i kommunikationen och påverka de beslut som fattades. Detta bidrog till 
att patienterna upplevde att inget bestämdes över huvudet på dem (2007).  
 
“[...]I really don´t like to talk about any problems I may have so that people around me can 

hear. But I was able to talk to her (the nurse). It was as if there was only the two of us.” 
(Rudolfsson et al., 2007, s. 911) 

 
Patienter upplevde ingen ångest inför att ställa frågor till sin anestesisjuksköterska när de 
kände trygghet och närhet (Pulkkinen et al., 2016). De kände sig då fria att kunna prata om 
vad som helst med anestesisjuksköterskan. Genom att våga kommunicera och ställa frågor 
skapades ett ökat självförtroende hos patienterna. Eventuella känslor av rädsla, smärta och 
ångest reducerades (2016). Kommunikationen var betydelsefull för känslan av att vara 
delaktig och inkluderad (Karlsson et al., 2012). När patienterna blev sedda som individer som 
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var vakna och medvetna, reducerades känslan av att vara utlämnad. Patienterna ansåg dock att 
det var en balansgång mellan att vara synlig och osynlig, då de inte ville störa vårdpersonalen 
eller hindra dem från att sköta sitt jobb. Genom att kunna kommunicera med vårdpersonalen 
upplevde patienterna att de kunde upprätthålla en balans mellan närhet och avstånd till 
personalen på operationssalen (2012).  
 
7.3.2 Information 
I den preoperativa dialogen kunde anestesisjuksköterskan och patienten tillsammans utbyta 
information som var värdefull för dem båda (Pulkkinen et al., 2016). Patienterna informerade 
om sin historia och uppskattade när det var samma anestesisjuksköterska som följde dem 
genom det perioperativa förloppet. Patienterna behövde då inte upprepa informationen till en 
ny anestesisjuksköterska intraoperativt (2016). Patienter upplevde att den preoperativa 
informationen skapade en känsla av kontroll och mental förberedelse, både inför den 
regionala anestesin, samt inför kirurgin (Bergman et al., 2012). Preoperativ information, såväl 
som perioperativ information, genererade ett självförtroende och en känsla av tillfredsställelse 
för patienterna (Pulkkinen et al., 2016). 
 
“They explained continually that now you will feel like this and now you will feel it this way 

and it felt as if they had almost gone through it themselves…” 
(Bergman et al., 2012, s. 92) 

 
När vårdpersonalen hade en vårdande och professionell hållning, och kunde förmedla relevant 
information, upplevde patienterna trygghet och välbefinnande (Bager et al., 2015; Pulkkinen 
et al., 2016). Information som patienterna ansåg vara relevant handlade om själva ingreppet 
samt om patienternas förväntade fysiologiska respons på den regionala anestesin (Bager et al., 
2015). Dock kunde patienterna uppleva osäkerhet när den information de erhållit inte stämde 
överens med händelser som uppstod under operationen eller inte stämde överens med 
patienternas fysiska respons (2015). 
  
Trots god perioperativ information gällande smärta kunde patienterna ibland känna sig 
hjälplösa (Bager et al., 2015). Hur väl förberedda patienterna var inför operationen, och dess 
förväntade fysiologiska effekter, grundade sig i kvaliteten på den information som var given 
pre- och intraoperativt (Bergman et al., 2012). Patienterna ansåg att preoperativ information i 
kombination med kontinuerlig intraoperativ information, var avgörande för deras totala 
erfarenhet (Bager et al., 2015). Det upplevdes även positivt att vara vaken under operation i 
regional anestesi (Bergman et al., 2012). En stor fördel med detta var att information kunde 
upprepas även under operationen. Vårdpersonal kunde förklara vad som skedde under 
operationen och förbereda patienterna på eventuella fysiska effekter (2012).   
 
7.3.3 Relation 
När patienten kom in på operationssalen initierades den intraoperativa relationen (Pulkkinen 
et al., 2016). Patienterna ansåg att vårdpersonalen tog dem på allvar när de försökte lära känna 
dem och dela deras tankar och funderingar (Rudolfsson et al., 2007). Patienterna gav då 
vårdpersonalen förutsättningar att kunna lindra eventuell oro inför operationen (2007). 
Genom att vårdpersonal beaktade patienternas tidigare erfarenheter av anestesi och kirurgi, 
kunde förtroende skapas och ligga till grund för en god relation (Bager et al., 2015). När 
vårdpersonalen visade att de hade kunskap och agerade professionellt, bidrog detta till att 
patienterna kände sig lugna. Förtroendet för vårdpersonalen kunde dock brytas om 
patienternas erfarenheter inte beaktades eller om patienternas oro inte togs på allvar. 
Bristande tillit kunde även uppstå i de fall där vårdpersonalen flertal gånger misslyckats med 
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anläggning av spinalbedövning (2015). Patienter som inte kände tillit upplevde en minskad 
känsla av kontroll (Mauleon et al., 2007). Detta kunde inträffa när patienterna kände att de 
blev tillsagda av vårdpersonalen och inte förmådde sig att stå emot och argumentera. Detta 
ledde till känslor av misstro, ilska och besvikelse, vilket skadade relationen till 
vårdpersonalen. Misstro kunde även leda till känslor av oro, ångest och otrygghet. Patienter 
som kände misstro upplevde att de var tvungna att vara på sin vakt (2007). Patienterna 
upplevde dock att en personlig relation till vårdpersonalen, samt ett empatiskt bemötande, 
resulterade i att patienterna kände sig trygga och avslappnade under operationen (Jönsson & 
Mårtensson, 2011). Även känslor som oro och ångest reducerades när patienterna upplevde 
sig omhändertagna (2011). 
 
Intraoperativ bekräftelse var för patienterna mycket värdefullt (Karlsson et al., 2012). Det 
stärkte patienternas tillit till vårdpersonalen, framförallt till anestesisjuksköterskan, och 
minskade känslor av utsatthet. Genom ögonkontakt, beröring och omtanke kunde patienterna 
bli bekräftade och känna sig säkra i en utsatt situation. Patienterna upplevde även en önskan 
om närhet till anestesisjuksköterskan. För patienterna var det inte enbart viktigt att veta att 
anestesisjuksköterskan var i närheten, utan även vetskapen om var i rummet 
anestesisjuksköterskan befann sig. Att bli bekräftad av anestesisjuksköterskans närvaro, 
genom att befinna sig i patientens synfält under operationen, hade en lugnande och 
betryggande inverkan på patienten. Det behövde inte finnas en speciell anledning till att 
patienterna önskade kontakt, dock ansågs det viktigt att kunna lita på anestesisjuksköterskans 
närvaro (2012).   
 

‘‘just to be able to take a glance at and get some response from.’’  
(Karlsson et al., 2012, s. 160) 

 
Om och när närheten till anestesisjuksköterskan minskade eller upphörde, upplevde 
patienterna ett avstånd med känslor av ensamhet, övergivenhet och utsatthet (Karlsson et al., 
2012). Ett avstånd kunde även uppstå när vårdpersonalen inte såg patienten som ett subjekt. 
Patienterna hade en önskan om att bli sedda som individer med känslor och behov, men även 
en önskan om att vara osynliga för att inte utgöra ett hinder för operationen. Även de patienter 
som inte önskade att stå i centrum eller vara nära vårdgivarna, ville ändå bli bekräftade och 
bli sedda som ett subjekt. Brist på närhet och kontakt i relationen mellan vårdpersonalen och 
patienten resulterade i bristande tillit. En orsak till detta, menar patienterna, var om den 
tekniska utrustningen tog över (2012). Patienterna önskade att anestesisjuksköterskan skulle 
vara närvarande och inte låta den högteknologiska apparaturen ta bort fokus från patienten 
(Bergman et al., 2012). Patienter upplevde att känslan av närhet ökade när 
anestesisjuksköterskan själv kontrollerade pulsen istället för att låta apparaterna kontrollera 
pulsen (Karlsson et al., 2012).   
 

“feeling somebody´s pulse and measuring their blood pressure is much more than just 
measuring the blood pressure, actually checking the whole person, not just ´blip, blip, blip, 

blip,´a number on a screen.” 
(Karlsson et al., 2012, s. 160) 

 
Patienternas önskan var att den tekniska utrustningen varken skulle hindra eller öka avståndet 
mellan dem och anestesisjuksköterskan (Karlsson et al., 2012). Patienterna ville inte få 
anestesisjuksköterskans uppmärksamhet genom den tekniska utrustningen utan genom fysisk 
närvaro och beröring, kommunikation och ögonkontakt (2012).  
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“it sends the message that not everything is monitored by devices.” 
(Karlsson et al., 2012, s. 160) 

 
Kontinuerlig kontakt med vårdpersonalen bidrog till känslor av tröst och trygghet för 
patienterna (Bager et al., 2015). Patienterna kunde då uttrycka sina behov, få information om 
händelseförloppet och samtidigt få svar på eventuella frågor som kunde uppkomma i samband 
med operationen. Vårdpersonalen kunde även förutse och tillgodose patienternas behov. 
Patienterna upplevde att denna kontakt stärkte deras förtroende. Genom att bli behandlade 
som unika människor kunde patienterna uppleva välbefinnande och tillfredsställelse (2015). 
Patienternas sätt att visa förtroende för vårdpersonalen var att dra sig tillbaka och låta dem 
arbeta ostört (Karlsson et al., 2012). Patienterna hoppades på en säkert utförd operation i 
gengäld (2012). 
 

8 Diskussion 
 
Resultatet från föreliggande studie presenteras utifrån tre kategorier med tre underkategorier 
vardera, som beskriver patienters perioperativa erfarenhet av regional anestesi. Regional 
anestesi är idag en vanlig anestesimetod och studiens syfte var att belysa patienters 
erfarenheter av denna metod. Utifrån resultatets kategorier framkom det två huvudsakliga 
fynd. Det första fyndet visade att patienters erfarenheter av att vara vaken under operation i 
regional anestesi ofta innebar en positiv upplevelse för patienten. Detta då patienter kunde 
vara delaktiga i sin vård och behålla känslan av kontroll över sin kropp. Regional anestesi 
möjliggjorde ett intraoperativt samtal med vårdpersonalen. Patienter kunde kommunicera och 
utbyta information med vårdpersonalen, framförallt med anestesisjuksköterskan som under 
operationen står patienten närmast. Kommunikation och information möjliggör en vårdande 
relation som ligger till grund för känslor av tillit och trygghet. Det andra huvudsakliga fyndet 
var patientens negativa upplevelse av att vara vaken under operation i regional anestesi. 
Patienter kunde känna sig utlämnade, otrygga och sedda som objekt till följd av anestesins 
effekter och operationsmiljön, men även till följd av vårdpersonalens bemötande.  
 
8.1 Metoddiskussion 
8.1.1 Metod 
Till föreliggande studie valdes en kvalitativ ansats, med metasyntes som metod, för att kunna 
besvara studiens syfte och problemområde. En kvalitativ ansats fokuserar på att tolka samt 
skapa mening och förståelse för människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & 
Wengström, 2016). Då föreliggande studies syfte var att belysa patienters erfarenheter, 
bedömdes därför en kvalitativ ansats vara lämplig. Förutom en metasyntes hade även andra 
metoder kunnat tillämpas för att besvara studiens syfte. En kvalitativ intervjustudie eller en 
enkätstudie med öppna frågor, hade även varit lämpliga metoder för denna studie (Polit & 
Beck, 2013). Dessa metoder valdes dock bort med anledning av att endast ett relativt litet 
antal människors erfarenheter då hade kunnat belysas. Genom att istället använda metasyntes 
som metod, kunde en större andel data syntetiseras och analyseras vilket bedömdes vara en 
styrka. Ytterligare en styrka med denna metod var att data insamlats från flera olika 
forskningsstudier genomförda av flera olika forskare i ett flertal olika länder. Detta har 
bidragit till ett varierat urval som kunnat skapa ett omfångsrikt datamaterial, vilket kan anses 
stärka studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Vidare kan en fördel vara att en metasyntes 
innebär en sekundär analys av redan publicerade data vilket möjliggör nya tolkningar 
(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Det krävs dock god kunskap och erfarenhet av 
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kvalitativa metoder för att genomföra en metasyntes. Det är även viktigt att ha god kunskap 
om denna metod för att kunna värdera och bedöma resultaten (2016). Innan studien 
påbörjades hade vi ingen egen erfarenhet av att använda metasyntes som forskningsmetod. 
Detta kan ses som en svaghet i denna studie som kan ha varit bidragande till eventuella 
begränsningar. Kunskap om metoden har inhämtats från olika metodböcker och internetkällor. 
Även vetenskapliga artiklar med metasyntes som metod har lästs igenom för att införskaffa 
oss så mycket kunskap som möjligt.     
 
8.1.2 Datainsamling 
Insamling av kvalitativa artiklar har skett genom två olika databaser, Cinahl och PubMed. Vid 
en systematisk litteratursökning är det viktigt att finna all relevant data och att denna övervägs 
att inkluderas i studien (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Detta för att de inkluderade 
artiklarna ska vara utvalda utifrån ett objektivt synsätt, samt vara utvalda utan en fördomsfull 
eller partisk hållning. En litteratursökning bör nödvändigtvis ske i ett flertal antal databaser 
(2016). I denna studie användes endast två databaser, vilket kan ha begränsat 
datainsamlingen. Detta på grund av att ytterligare relevanta artiklar troligen hade funnits om 
sökningar genomförts i fler databaser. Således hade sökningar i fler databaser kunnat stärka 
eller förändra denna studies resultat. Vår kunskap om sökningar i Cinahl och PubMed är 
större jämfört med den kunskap vi har om sökningar i andra databaser. Således kunde Cinahl 
och PubMed nyttjas på ett grundligt sätt vilket var anledningen till att endast dessa databaser 
användes. De sökningar som genomfördes i Cinahl och PubMed var systematiskt utförda med 
hjälp av universitetsbibliotekarie vilket stärker att sökningarna gjordes korrekt. Genom att 
identifiera relevanta sökord, använda PEO-metoden samt trunkering av sökord i kombination 
med sökoperatorer, möjliggjordes en grundlig datainsamling i dessa databaser. Det är en 
omfattande sökstrategi som ligger bakom en studies kvalitet (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016). En studies slutsatser speglar sig i omfattningen och kvaliteten på den erhållna 
litteraturen (2016). Datainsamlingen som genomfördes i denna studie har varit grundlig och 
omfattande i de databaser som användes. Datainsamlingen har även beskrivits noggrant, steg 
för steg, för att underlätta för läsaren att bilda sig en uppfattning om denna.   
 
8.1.3 Urval 
De artiklar som inkluderades i resultatet valdes ut genom en urvalsprocess i fyra steg. I urval 
ett lästes artiklarnas titel, i urval två lästes abstraktet och i urval tre lästes hela artikeln. Det 
fjärde urvalet representerade de artiklar som inkluderades för den vetenskapliga 
granskningen. Totalt nio stycken artiklar framkom ur det fjärde urvalet. Ytterligare två artiklar 
exkluderades inför dataanalysens början. Den första av dessa två artiklar exkluderades då den 
fokuserade på patienters upplevelse av regional anestesi vid ögonoperationer. Den regionala 
anestesin bestod av en ögonblockad vilket ansågs belysa ett för specialiserat område som även 
skiljde sig från övriga studier. Möjligen hade denna artikel ändå kunnat inkluderas med 
anledning av att föreliggande studies syfte inte specificerar under vilka typer av operationer 
som patienters erfarenheter ska belysas. I urvalsförfarande beskrivs dock att alla typer av 
operationer genomförda i regional anestesi inkluderats. Detta kan vara en brist i 
urvalsförfarandet där vår personliga åsikt kan ha präglat urvalet. Den andra av de två 
exkluderade artiklarna var en filosofisk tolkning av patienters situation under regional 
anestesi och kirurgi. Denna artikel svarade på många sätt an till föreliggande studies syfte. 
Dock med anledning av att artikeln bygger på tidigare forskning, som vi redan inkluderat i 
föreliggande studie, exkluderades även denna artikel.  
 
Totalt inkluderades sju artiklar. Detta är ett relativt litet antal artiklar, vilket kan ses som en 
svaghet i studien. Möjligen kan det vara så att inklusionskriterierna varit för snäva eller att 
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antalet artiklar är en följd av att sökningar endast genomfördes i två databaser. De artiklar 
som använts i föreliggande studie har dock ett jämförbart resultat vilket stärker 
trovärdigheten. En artikel som inkluderades skiljer sig något från resterande artiklar. Artikel 
VII belyser inte uteslutande patienters erfarenheter av regional anestesi. Denna artikel har 
syftet att belysa patienters erfarenheter av den perioperativa dialogen, vilket även innefattar 
den intraoperativa dialogen med anestesisjuksköterskan. Den specifika upplevelsen av just 
regional anestesi presenteras inte vilket är en svaghet med denna artikel. Den perioperativa 
relationen mellan patient och anestesisjuksköterska beskrivs dock tydligt, vilket är något som 
även kan relateras till patienter i regional anestesi. Relationen mellan patient och 
anestesisjuksköterska beskrivs även tydligt utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv vilket 
bedömdes som ett stärkande komplement till övriga inkluderade artiklar.  
 
Endast artiklar med en kvalitativ ansats har inkluderats, då studiens syfte var att utforska och 
få en djupare förståelse för hur en situation erfars från patienternas perspektiv. Kvalitativa 
artiklar lämpar sig inte om syftet är att generalisera resultatet, utan syftar till att beskriva och 
skapa en insikt för problemområdet (Forsberg & Wengström, 2016). Det kan ses som en 
svaghet att endast inkludera kvalitativa artiklar, då artiklar med en kvantitativ ansats även 
hade kunnat bidra med värdefull information, samt att delar av resultatet skulle kunna vara 
generaliserbart. Dock stärks föreliggande studie av att enbart inkludera just kvalitativa artiklar 
då studiens syfte var att belysa patienters erfarenheter.  
 
Artiklar vars deltagare varit yngre än 18 år exkluderades, då denna studies syfte inte var att 
undersöka hur barn upplever regional anestesi. Även artiklar där deltagarna erhållit lugnande 
läkemedel, i form av sedering, till den grad att de varit sovande under operationen 
exkluderades. Detta med anledning av att patienters erfarenhet av att vara vakna under 
operation då ej kan belysas. Antal deltagare i artiklarna samt ålder på deltagarna varierade. 
Antal deltagare varierade från sju till 18, varav den yngsta deltagaren var 20 år och den äldsta 
85 år. Detta kan ses som en styrka då samtliga erfarenheter togs i beaktning. I samtliga 
inkluderade artiklar har det varit fler kvinnliga deltagare än manliga. Detta kan varken ses 
som en styrka eller en svaghet. Möjligen kan skillnad finnas i hur kvinnor respektive män 
upplever regional anestesi. Detta kan sannolikt vara ett område att studera närmare i 
framtiden.   
 
Alla inkluderade artiklar, förutom artikel III, är granskade enligt “Peer-review”. Samtliga 
artiklar, inklusive artikel III, är kontrollerade i UlrichsWeb. Detta innebär att samtliga är 
vetenskapligt granskade, publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt medför en säkerhet att 
artiklarna håller en hög standard, vilket kan ses som en styrka i föreliggande studie. Utöver 
detta genomfördes även kvalitetsgranskning utefter SBU:s granskningsmall för att säkerställa 
att artiklarna skulle inkluderas. Denna kvalitetsgranskning gjordes individuellt för att reducera 
risken att påverkas av varandras åsikter. De individuella granskningarna jämfördes sedan 
gemensamt. Samtliga sju artiklar klarade sig igenom denna kvalitetsgranskning. 
 
Artiklar och dess forskning ska betraktas som färskvara och helst vara publicerade inom fem 
år för att inkluderas i en studie (Forsberg & Wengström, 2016). De äldsta artiklarna som 
inkluderades i föreliggande studie, artikel III och VII, var publicerade år 2007. Endast två av 
de inkluderade artiklarna, artikel I samt artikel II, är publicerade inom fem år. Detta bedöms 
dock inte påverka föreliggande studies trovärdighet. Artiklarna belyser patienters erfarenheter 
vilket anses vara aktuellt, även om åldern på artikeln överstiger tio år. Detta stärker 
trovärdigheten samt beslutet att inkludera dessa artiklar.  
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8.1.4 Dataanalys 
Analysprocessen av de inkluderade studiernas resultat genomfördes enligt The Noblit and 
Hare Approach (Polit & Beck, 2013). Denna analysmetod bedömdes vara lämplig då den 
tydligt beskriver, steg för steg, ett tillvägagångssätt som kan möjliggöra en ny tolkning av en 
studies resultat. The Noblit and Hare Approach har med dess tydlighet således varit gynnsam 
med anledning av vår bristande erfarenhet av metasyntes som metod. Andra analysmetoder 
hade kunnat tillämpas för en metasyntes såsom till exempel The Paterson, Thorne, Canam and 
Jillings Approach (Polit & Beck, 2013). Denna valdes dock bort då den bedömdes vara mer 
lämplig för studier med syfte att syntetisera resultat utifrån ett historiskt och sociokulturellt 
perspektiv (2013).  
 
Analysprocessen inleddes genom att individuellt läsa igenom de inkluderade artiklarna samt 
att enskilt plocka ut meningsbärande enheter som svarade an till denna studies syfte. Detta 
förfarande stärker analysprocessen då valet av meningsbärande enheter inte kunde påverkas 
av den andra författaren, och på så sätt möjliggöra att så många meningsbärande enheter som 
möjligt hittades (Mårtensson & Fridlund, 2017). Meningsbärande enheter kan dock ha missats 
trots att dessa plockades ut individuellt. Möjligen hade fler meningsbärande enheter hittats om 
detta inledande steg i analysprocessen hade upprepats vid ytterligare ett tillfälle.  
 
Steg för steg, i enlighet med The Noblit and Hare Approach (Polit & Beck, 2013), 
genomfördes analysprocessen med noggrannhet vilket kan anses stärka studiens trovärdighet. 
Samtliga meningsbärande enheter färgkodades direkt i artiklarna och skrevs sedan ned i ett 
dataprogram för att därefter sorteras utefter deras färgkoder. Detta skapade en struktur i 
analysen. Datorn fungerade som ett strukturerande verktyg för analysen och inte som ett 
verktyg för att hjälpa till med att tolka de meningsbärande enheterna. Denna tolkning gjordes 
manuellt då det är författarna själva som ska tolka, värdera och granska materialet (Polit & 
Beck, 2013). Analysprocessen har dokumenterats, beskrivits och presenterats noggrant, både i 
löpande text samt med hjälp av tabeller. Således har analysprocessen synliggjorts vilket kan 
anses stärka denna studies bekräftelsebarhet och tillförlitlighet (Kristensson, 2014; 
Mårtensson & Fridlund, 2017). De färgkodade meningsbärande enheterna har, genom ett 
aktivt deltagande från föreliggande studies båda författare, gemensamt diskuterats och 
kategoriserats för att slutligen mynna ut i resultatets underkategorier och kategorier. Det 
aktiva deltagandet från båda författarna bedöms stärka resultatets tillförlitlighet då resultatet 
inte riskerade att färgas av en persons förförståelse (Kristensson, 2014). Genom denna process 
av tolkning och syntes kunde de inkluderade artiklarna sammanställas och likheter och 
skillnader i patienters erfarenheter kunde lyftas fram (Forsberg & Wengström, 2016). Denna 
analysprocess möjliggjorde att resultatet av de inkluderade artiklarna kunde utvecklas till en 
samlad kunskap (2016).  
 
8.1.5 Förförståelse 
Trots strävan efter att arbeta så systematiskt och förutsättningslöst som möjligt är det dock 
svårt att helt komma ifrån egna förutfattade meningar. I en kvalitativ studie ska författaren se 
sig själv som ett subjekt som påverkar studiens datainsamling, urval, analys och resultat 
(Forsberg & Wengström, 2016). Likt alla människor har forskare eller författare som 
genomför en studie olika kunskap, värderingar och referensramar, som kan påverkas av 
förutfattade meningar. I föreliggande studie har det hela tiden funnits en strävan efter att se 
förbi eventuella förutfattade meningar och bibehålla en objektivitet. Detta med innebörden av 
att vara neutral och inte färga data med vår förförståelse (2016). I denna studies resultat har 
all data presenterats som svarar an mot studiens syfte, och inte enbart det resultat som vi 
ansåg stämde överens med våra egna åsikter. Kontinuerligt har vi diskuterat och ifrågasatt 
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vårt arbete med metodens olika delar samt ifrågasatt om de tolkningar som gjorts grundar sig i 
insamlad data, eller utifrån vårt egna perspektiv eller förförståelse. Det har funnits en 
medvetenhet om hur vår förförståelse och tidigare erfarenheter kan påverka resultatet, vilket 
kan anses öka denna studies pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Vår egna förförståelse 
har diskuterats, men dock ej redovisats, vilket hindrar läsaren från att få en uppfattning om 
utgångspunkten för tolkningen av de inkluderade artiklarnas resultat (Forsberg & Wengström, 
2016). Det är ett kvalitetskrav att redovisa den egna förförståelsen i kvalitativa studier (2016). 
Till följd av att vår förförståelse ej redovisats, kan detta ses som en svaghet vilket även kan 
anses minska föreliggande studies pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Samtidigt kan 
en förförståelse troligen aldrig helt elimineras, vilket även kan ha påverkat genomförandet av 
datainsamlingen och urvalet av artiklar (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  
 
8.1.6 Forskningsetiska överväganden 
Föreliggande studie har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principer som 
framkommer ur vetenskapsrådet (2002) samt ur Helsingforsdeklarationen (2013). Samtliga 
inkluderade artiklar hade genomgått en etisk granskning. Artiklarna skulle även uppfylla 
kraven gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. I sex av sju 
inkluderade artiklar är detta något mer framträdande i texten. I artikel nr I framkommer det att 
informanterna erhållit muntlig och skriftlig information och att de givit samtycke till 
deltagande. Det framkommer dock inte i klartext att kraven gällande konfidentiell hantering 
av data följts, även om informanternas identiteter i artikelns resultat är kodade. Det 
framkommer inte heller i klartext att informanterna hade rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. Trots detta inkluderades artikel nr I till föreliggande studies resultat. Detta med 
anledning av att den genomgått en etisk granskning, samt att det framkommer att forskarna 
visat omsorg och tagit hänsyn till informanternas välbefinnande. Artikel I genomgick även 
kvalitetsgranskning och godkändes enligt SBU:s granskningsmall, vilket stärker inkludering 
av denna artikel.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
8.2.1 Patientens erfarenhet av anestesi 
Att genomgå en operation under regional anestesi kan medföra olika erfarenheter hos 
patienter. Det framkommer i resultatet att patienter kunde uppleva olika känslofenomen. 
Upplevelsen av stickningar och domningar behövde nödvändigtvis inte vara en skrämmande 
känsla utan kunde även upplevas som komisk. Patienter beskrev känslan av att inte känna 
igen den bedövade kroppsdelen eller identifiera denna som en del av den egna kroppen. 
Kroppsdelen kunde upplevas som försvunnen, oigenkännlig och som ett objekt, vilket 
medförde en känsla av att kroppen ej längre var en helhet. Då den levda kroppen är 
livsvärldens mittpunkt kan en förändring av denna påverka patientens livsvärld. Den levda 
kroppen kan påverkas av den regionala anestesin som bidrar till att en del av kroppen upplevs 
främmande. Genom att vårdpersonal uppmärksammar och försöker förstå patienters 
erfarenheter, kan förutsättningarna att möta patienters livsvärld öka (Dahlberg & Segesten, 
2010). Därmed kan även förutsättningar för en vårdande relation skapas (2010). 
 
För patienter som upplevde bristande information om hur den regionala anestesin verkade, 
kunde situationen med en oigenkännlig kropp upplevas som obehaglig. Detta i kombination 
med rädslan för att kroppen skulle vara bedövad för alltid. I likhet med denna studies resultat 
beskriver även Åkesdotter Gustafsson et al. (2010) att patienter känner tvivel inför att utsätta 
sig för något så riskabelt som en operation. Detta grundade sig framför allt i rädslan för att 
den regionala anestesin skulle skapa en paralys av underkroppen som skulle kunna bli 
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permanent (2010). I en annan studie har patienter beskrivit en rädsla för att bedövningen inte 
skulle verka tillräckligt och att den skulle släppa för snabbt (Mitchell, 2009). 
 
Patienter kunde uppleva en brist på kontroll över situationen. Detta kunde skapa känslor av att 
vara utlämnad och att behovet av tillit till vårdpersonal ökade. Känslan av tillit ökade när 
vårdpersonalen respekterade patienters tidigare erfarenheter av anestesi. Detta resultat stödjs 
av Åkesdotter Gustafsson et al. (2010) som även beskriver att patienters tidigare erfarenheter 
hade en stor inverkan på upplevelsen av den kommande operationen (2010). Forskning har 
visat att det är mindre sannolikt att patienter med tidigare positiva erfarenheter av regional 
anestesi kommer att önska en annan anestesiform än denna i framtiden (Dove et al., 2011). 
Det kan vara svårt för patienter att glömma bort eventuella starka känslor de tidigare upplevt i 
samband med vård (Åkesdotter Gustafsson et al., 2010). Patienter beskrev att tidigare 
obehagliga händelser medförde känslor av rädsla inför den kommande operationen. 
Kontakten med vårdpersonalen upplevdes dock kunna påverka huruvida patienters tidigare 
erfarenheter kom till uttryck (2010). Detta stämmer väl överens med denna studies resultat, 
som visar att kontakten med vårdpersonalen kan inverka på hur patienter hanterar tidigare 
erfarenheter. Patienters tidigare erfarenheter kan också återspeglas i den levda kroppen, som 
även den bär på minnen, känslor och erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010). Om 
vårdpersonalen inte beaktade patienters tidigare erfarenheter vid anläggande av regional 
anestesi, kunde känslan av kontroll, samt tilliten till vårdpersonalen, upphöra. Även när 
patienter upplevde att de blev tillsagda av vårdpersonalen och inte kunde argumentera för sina 
egna erfarenheter, skapades misstro, oro och otrygghet. Känslan av otrygghet kunde uppstå 
vid anläggandet av den regionala anestesin då patientens kropp exponerades. Genom att skyla 
patientens kropp, och beaktar dennes tidigare erfarenheter och behov, visar vårdpersonalen 
värdighet och respekt för patienten. Tillgodoses patientens behov, och erfarenheter tar i 
beaktning utifrån dennes livsvärld, kan patienten uppleva sig som ett subjekt (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Det är därför viktigt att vårdpersonalen möter patienter och försöker förstå 
deras livsvärld, då det är i livsvärlden som hälsa, lidande och välbefinnande utspelar sig 
(2010). 
 
Föreliggande studie visar att vårdpersonalen spelar en stor roll för hur patienter erfar 
operationen och den regionala anestesin. När patienter står inför en operation kan detta 
medföra en känsla av rädsla och att vara tvungen att acceptera situationen, överlämna sin 
kropp och förlita sig på vårdpersonalen. Dock kan känslan av hopp ersätta känslan av rädsla 
när patienter känner att en operation är rätt beslut (Åkesdotter Gustafsson et al., 2010). 
Patienter kan även känna rädslor inför för att dö i samband med sin operation (2010). I 
föreliggande studie, framkommer däremot inga sådana rädslor. Dock behöver detta inte 
betyda att patienter i de inkluderade artiklarna inte hade sådana rädslor. Vårdpersonal bör ta 
eventuella rädslor på allvar och respektera patientens levda kropp och dess erfarenheter 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Då den levda kroppen är fysisk, psykisk och existentiell 
samtidigt, och kan ses som en förutsättning för patientens liv, kan detta sannolikt medföra 
utmaningar för vårdpersonalen. Genom att möta patienter med medmänsklighet och värdighet 
skapas förutsättningar för att möta och förstå patientens livsvärld och dennes levda kropp 
(2010).  
 
Patienter överlämnar ansvaret till vårdpersonalen som får föra deras talan. Genom ett lugnt 
och omsorgsfullt bemötande från vårdpersonalen, samt ett löfte om att vara vid patientens 
sida, skapades tillit och att patienter kunde ses som ett subjekt. Patienters upplevelse av 
obehag och bristande kontroll kunde kompenseras i och med vårdpersonalens bemötande. 
Betydelsen av vårdpersonalens bemötande beskrivs även av Hudson et al. (2015) som betonar 
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vikten av att patienter känner tillit till sin anestesisjuksköterska. Genom samtal, ett lugnt 
bemötande och information om förloppet och om den regionala anestesin, kan patienter 
uppleva trygghet, både inför situationen och till vårdpersonalen. Detta, menar Hudson et al. 
(2015), även kan leda till att oro och ångest reduceras.  
 
Föreliggande studie visar att patienters erfarenheter av att opereras i regional anestesi kan 
påverkas av vårdpersonalens information och bemötande. Ytterligare forskning kring 
patienters upplevelse av anestesin, och den information patienter erhåller om anestesin i 
samband med en operation, skulle kunna bidra till ökad kunskap. Exempelvis kan forskning 
som fokuserar på den perioperativa informationens utformning, och dess betydelse för 
patienter, bidra till att möta patienters individuella behov. En ökad kunskap kan, om den 
implementeras i verksamheten, leda till att den information som vårdpersonalen ger kan möta 
patienters behov på ett bättre sätt. Även vidare forskning kring vårdpersonalens bemötande 
och patienters erfarenheter av denna, skulle kunna bidra till en bättre erfarenhet för patienter. 
Vidare forskning skulle kunna vara studier med kvalitativ ansats, t.ex. intervjustudier, för att 
fånga patienters subjektiva upplevelser. Även kvantitativa studier kan tillämpas, t.ex. genom 
enkätstudier, för att skapa ett generaliserbart resultat. 
 
8.2.2 Patientens erfarenhet av operationsmiljön 
Känslor av utsatthet, stress, oro och ångest kan uppstå i samband med att vara patient på en 
operationssal. Kombinationen av ljud under operationen, positioneringen vid anläggandet av 
anestesin och i samband med operationen, samt atmosfären på salen kunde bidra till att 
patienter upplevde dessa känslor. Enligt Haugen et al. (2015) kan sådana känslor reduceras 
genom att patienter distanserar sig från operationsmiljön, exempelvis genom att titta på en 
DVD. Patienters intraoperativa oro och ångest kunde då reduceras (2015). Dock visar 
resultatet i en annan studie (Jönsson & Mårtensson, 2011) att patienter som distanserade sig 
från operationen och operationsmiljön, istället kunde uppleva känslor av förlorad kontroll 
över situationen och att beslut togs över deras huvud.  
 
När vårdpersonalen gav fortlöpande information och bjöd in patienter till samtal, bidrog det 
till att atmosfären och operationsmiljön upplevdes avslappnad, varm och betryggande. 
Atmosfären inne på operationssalen inverkade på patienters upplevelse av utsatthet. Känslan 
av utsatthet kunde även skapas av att inte veta vilka som var närvarande på salen, till följd av 
operationsdukarna som begränsade patienters synfält. Genom att kunna se 
anestesisjuksköterskan skapades känslor av trygghet och delaktighet under operationen. Det 
är framförallt den högteknologiska miljön som upplevs skrämmande och svår att hantera. 
Detta motsäger resultatet i en annan studie (Haugen et al., 2009) som visade att majoriteten av 
patienter inte påverkades av den högteknologiska miljön. Majoriteten av patienter upplevde 
heller ingen oro eller ångest av att se de verktyg som skulle användas under operationen 
(2009). Operationsmiljön kan dock tänkas påverka huruvida patienter upplever mening och 
sammanhang, och därigenom även patienters livsvärld. En främmande eller skrämmande 
miljö kan möjligen leda till att patienter inte känner sammanhang, vilket i sin tur skulle kunna 
påverka huruvida patienter upplever hälsa och välbefinnande. Genom att vårdpersonalen kan 
bidra till känslan av trygghet och delaktighet, kan möjligen även patienters känsla av mening 
påverkas positivt. Vårdpersonalen kan därför tänkas bära ett stort ansvar för hur patienter 
upplever känslan av mening och sammanhang, och därav kunna inverka på patienters 
livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är även av stor betydelse att vårdpersonalen, men 
framförallt anestesisjuksköterskan, försöker tillgodose patienters behov under operation. Detta 
på grund av att det ofta är en ovan och skrämmande situation som patienter befinner sig i. 
Genom bekräftelse, respekt och stöttning kan patienter uppleva tiden på operationssalen som 
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trygg och varm. Vilken erfarenhet patienter får av att opereras i regional anestesi, beror till 
stor del på vilket bemötande och stöttning de får av vårdpersonalen.  
 
8.1.3 Patientens erfarenhet av interaktion 
Patienter kan använda rösten som ett verktyg som kan föra dem närmare vårdpersonalen. 
Genom kommunikation kan patienter uttrycka sig, ställa frågor och följa med i förloppet. 
Genom att kommunicera med vårdpersonalen under operationen tillåts patienter även att vara 
med i de beslut som tas, vilket medför en känsla av delaktighet och att vara ett subjekt. Detta 
resultat bekräftas av Ying et al. (2001) som menar att möjligheten att kommunicera med 
vårdpersonalen skapar en känsla av kontroll hos patienter. Även Mitchell (2009) belyser att 
eventuell ångest som patienter upplever kan reduceras i och med en dialog med 
vårdpersonalen, främst med anestesisjuksköterskan eller anestesiologen. Betydelsen av att 
kunna kommunicera med och känna närhet till anestesisjuksköterskan, framkommer även i en 
avhandling av Karlsson (2013). Om patienter och vårdpersonal delar kunskap och 
erfarenheter med varandra, kan detta troligen även leda till att vårdpersonalen kan få en ökad 
förståelse för patienters livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). En förståelse för livsvärlden 
kan i sin tur leda till att patienter kan få sina behov tillgodosedda (2010).  
 
För att en kommunikation skulle vara möjlig behövde patienter känna trygghet och närhet till 
vårdpersonalen. Det var dock viktigt för patienter att inte störa vårdpersonalen utan de 
använde kommunikationen för att balansera närhet och avstånd. Patienter upplevde närhet när 
de kunde se anestesisjuksköterskan och när uppmärksamheten riktades mot patienten 
(Karlsson, 2013). Detta skapade känslan av att vara ett subjekt. När uppmärksamheten 
riktades bort från patienten och mot den tekniska apparaturen, upplevde patienten sig dock 
som ett objekt (2013). Som anestesisjuksköterska kan det vara av stor vikt att vara medveten 
om vilken påverkan hans/hennes förhållningssätt kan ha på patienter. Finns det en 
medvetenhet om att patienter kan känna sig utlämnade och som ett subjekt när fokus riktas 
mot den tekniska apparaturen, kan anestesisjuksköterskan således agera annorlunda. Möjligen 
skulle anestesisjuksköterskan kunna berätta för patienten när ett mer tekniskt arbete kommer 
utföras, och vilka känslor detta kan skapa hos patienten. Anestesisjuksköterskan kan även 
berätta för patienten att han/hon kommer försvinna ur patientens synfält, men att han/hon 
kommer befinna sig nära patienten. Anestesisjuksköterskan bör även försäkra patienten om att 
han/hon hela tiden har full koll på patienten, även om blicken är riktad mot den tekniska 
apparaturen. Möjligen kan denna medvetenhet bidra till att patienter känner en ökad trygghet 
och tillit till anestesisjuksköterskan, samt att patienter lättare kan lämna över ansvaret för sin 
kropp till vårdpersonalen. Ytterligare forskning kring patienters intraoperativa upplevelse av 
anestesisjuksköterskans förhållningssätt kan vara av värde. Sådan forskning skulle kunna 
bidra till att anestesisjuksköterskor blir mer uppmärksamma på vilka effekter deras 
intraoperativa arbete har på patienter.  
 
Det var avgörande för patienter att bli sedda och visade uppmärksamhet under en operation i 
regional anestesi, då det inverkade på hur de upplevde situationen. Om anestesisjuksköterskan 
såg patienter som människor med känslor och behov, bidrog detta till att patienter upplevde 
delaktighet i situationen. Även när patienter bjöds in till samtal under operationen, skapades 
känslan av delaktighet och att bli sedd som en människa. Patienter kunde genom 
anestesisjuksköterskan få hjälp att interagera och uppleva mening i den perioperativa 
situationen (Karlsson, 2013; Tinnfält & Nilsson, 2011). Patienter upplevde sin situation som 
mer positiv när vårdpersonalen visade att de var engagerade i dem (2013; 2011). Patienter kan 
vara i fokus, både som ett subjekt och som ett objekt (Karlsson, 2013). För att skapa en 
vårdande relation pendlar vårdandets fokus mellan en specifik del av kroppen eller på en 
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teknisk aspekt, till att bekräfta patienter genom interaktion (2013). Det är 
anestesisjuksköterskan som står patienten närmast under en operation (Lindwall & von Post, 
2008). Därav är det anestesisjuksköterskans ansvar att se patienten, behandla denne med 
respekt och vara uppmärksam på dennes individuella behov och att dessa tillgodoses 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Informationen som patienter mottog under det preoperativa samtalet gav en känsla av kontroll 
och förberedde dem inför operationen. Patienter upplevde tillit när vårdpersonalen hade 
kunskap om operationen och agerade professionellt. Även Tinnfält och Nilsson (2011) 
betonar vikten av anestesisjuksköterskans kunskap. Patienter upplevde att 
anestesisjuksköterskans kunskap om operationen samt kunskap om hur den tekniska 
apparaturen fungerade, bidrog till en känsla av trygghet. Trots preoperativ information om 
både den regionala anestesin och operationen, kunde patienter dock vara i behov av 
information även intraoperativt (Haugen et al., 2009). Kontinuerlig information samt 
möjligheten att kunna ställa frågor intraoperativt, beskrev patienter som betydelsefullt (2009). 
Detta stödjs även av Tinnfält och Nilsson (2011) som förklarar att patienter värderade 
information under hela det perioperativa förloppet samt att patienter uppskattade raka svar 
från vårdpersonalen. När anestesisjuksköterskan hade förståelse för patienters situation och 
visade engagemang i deras upplevelse, ledde även detta till tillit och en god relation med 
anestesisjuksköterskan (2011). Detta kan jämföras med föreliggande studies resultat som visar 
att det är kombinationen mellan ett väl genomfört preoperativt samtal och intraoperativ 
information, som är avgörande för patienters erfarenhet av att opereras i regional anestesi.  
 
Genom att resultatet är tydligt beskrivet kan detta möjliggöra resultatets överförbarhet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Föreliggande studies metod har även redovisats tydligt vilket 
kan anses stärka att studiens pålitlighet, tillförlitlighet och bekräftelsebarhet säkrats. Detta kan 
även bidra till att resultatets överförbarhet stärks (2017). Denna studies överförbarhet grundas 
i vilken utsträckning och sammanhang resultatet kan appliceras, vilket är en 
rimlighetsbedömning som görs av läsaren (Kristensson, 2014). Föreliggande studies resultat 
kan dock anses bidra till en djupare förståelse för patienters erfarenhet av regional anestesi. 
Resultatet skulle även kunna vara överförbart till andra situationer och sammanhang inom 
sjukvården. Detta då vårdpersonal, i alla vårdsammanhang, kan tänkas behöva en djupare 
förståelse för patienters erfarenheter. På så sätt kan vårdpersonal möta patienters önskemål 
och behov, vilket möjliggör att vården kan individanpassas.  
 
Patienter önskar att bli respekterade och behandlade i enlighet med ett etiskt förhållningssätt 
som kan bevara patientens värdighet. Patienter önskar även att bli sedda som individer med 
egna behov och resurser. Vårdpersonal har således ett ansvar att bemöta och behandla 
patienter utefter dessa etiska aspekter. Genom att vårdpersonalen skapar sig en förståelse för 
patientens livsvärld och dennes levda kropp, kan patientens behov tillgodoses (Dahlberg & 
Segesten, 2010). En förståelse för patientens livsvärld kan därför vara av värde, oavsett i 
vilket sammanhang som patient och vårdpersonal möts. En förståelse för patientens livsvärld 
bidrar till patientens känsla av mening och sammanhang, vilket kan minska dennes lidande 
och öka känslan av välbefinnande. Upplever patienten sig delaktig i sin vård, skapas känslor 
av kontroll, trygghet och tillit, vilket ligger till grund för en vårdande relation (2010). En ökad 
förståelse för patienters erfarenheter av anestesin, operationsmiljön samt av interaktionen med 
vårdpersonal, kan således bidra till en bättre vårderfarenhet för patienter. 
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9 Slutsats 
 
Föreliggande studie har belyst att patienters erfarenheter av att opereras i regional anestesi är 
individuell. Det är betydelsefullt för patienter att bli bekräftade, sedda och respekterade av 
vårdpersonalen. Anestesisjuksköterskan besitter en stor kunskap om den tekniska apparaturen 
och bör vara medveten om att tekniken kan komma att påverka patienten på ett negativt sätt. 
En god relation mellan patient och anestesisjuksköterska kan medföra en bättre upplevelse av 
att opereras i regional anestesi. Gemensamt för de inkluderade artiklarna, och de mest 
framträdande ur syntesen, var tre fynd som var betydelsefulla för patienters erfarenheter av 
regional anestesi. Dessa fynd var betydelsen av information, betydelsen av en god atmosfär 
och betydelsen av en vårdande relation.  
   
Enligt ANIVA (2012) ska en känsla av lugn och trygghet kunna förmedlas till patienten. 
Patienten ska även behandlas med respekt, omsorg och ses som en individ med egna behov 
och resurser (IFNA, 2016). Föreliggande studie bekräftar patienters önskan om att bli 
behandlade med respekt samt att bli sedda som självbestämmande individer som bär på egna 
erfarenheter. Denna studie bekräftar även patienters önskan om att bli bemötta på ett 
professionellt och värdigt sätt. Med grund i att resultatet bygger på patienters subjektiva 
erfarenheter, och att en individs livsvärld är subjektiv och ej generaliserbar, behövs hela tiden 
mer forskning om patienters erfarenheter. Forskning krävs även för att möta det etiska kravet 
på att vårdande insatser ska var evidensbaserade (Dahlberg & Segesten, 2010). I takt med att 
vården förändras och nya metoder och läkemedel tillkommer, kan detta tänkas skapa nya, och 
för vårdpersonalen okända, reaktioner och erfarenheter hos patienter. Detta skulle även kunna 
motivera till ny forskning som kan leda till en ökad förståelse för patienters perioperativa 
upplevelse och därmed en förbättrad vårderfarenhet för patienter. Exempelvis har perioperativ 
oro visat sig ha negativa effekter på postoperativa komplikationer. Från ett samhällsperspektiv 
är postoperativa komplikationer kostnadskrävande och för patienter innebär det ett onödigt 
vårdlidande. Forskning som fokuserar på vad patienter anser skapar trygghet under det 
perioperativa förloppet skulle kunna resultera i vård som är mer anpassad efter individen och 
dennes behov. Därmed skulle risken för postoperativa komplikationer möjligen kunna 
reduceras, vilket skulle vara gynnsamt för samhället. Förutom studier med en kvalitativ 
ansats, skulle studier med en kvantitativ ansats kunna vara lämpligt för denna forskningsfråga, 
då kvantitativa studier kan bidra med ett generaliserbart resultat. 
 
Föreliggande studie involverar endast ett fåtal studier, vilket kan vara viktigt att ta i beaktning 
gällande implementering av denna studies resultat i en verksamhet. Inkluderade artiklar 
involverar även ett begränsat antal deltagare. Studiens resultat kan dock tänkas vara en del av 
en större generell kunskap, då det på många sätt stödjer tidigare forskning. Trots att denna 
studies resultat ej är generaliserbart, kan det ändå ha betydelse för kunskapsutvecklingen samt 
vara överförbart till klinisk praxis. Detta med anledning av att vårdandet ska utgå från, och 
rikta sig till, varje individs enskilda livsvärld. Resultatet kan således bidra till kunskap om 
patienters perioperativa erfarenheter vid regional anestesi då varje individs erfarenhet är unik. 
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11 Bilagor 
Bilaga 1 (sid. 1 av 2) 

Underlag för artikelsökning (fritextsökning) 
 

Datum 
för 

sökning 

Databas Sökord  Antal 
träffar

  

Urval 1  Urval 2
  

Urval 3 Urval 4 Titel 
 
  

171221 
 
  

Cinahl 
 
  

Regional 
anesthesia AND 
patient 
experience AND 
awake 

4
 
  

4 
 
  

3 
 
  

2 
 
  

1 
 
  

“Is that my 
leg?” Patient´s 
experiences of 
being awake 
during regional 
anesthesia and 
surgery  

171221 
 
  

Cinahl 
 
  

Regional 
anesthesia AND 
experience AND 
patient AND 
qualitative  

10 
 
  

10 
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1 
  

The patient's 
experience of 
temporary 
paralysis from 
spinal 
anaesthesia, a 
part of total 
knee 
replacement  

180104 
 
  

PubMed 
 
  

Regional 
anesthesia AND 
patient AND 
experience AND 
surgery AND 
qualitative 
design 
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Patients 
experiencing 
local 
anaesthesia and 
hip surgery 
 
  

180110 Cinahl Regional 
anesthesia AND 
patient care 
AND experience 
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10 5 1 1 The experience 
of being awake 
during 
orthopaedic 
surgery under 
regional 
anaesthesia 

180110 Cinahl Spinal 
anesthesia AND 
qualitative 

9 9 2 2 2 1) The 
perioperativ 
dialogue - a 
model of caring 
for the patient 
undergoing a 
hip or a knee 
replacement 
surgery under 
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spinal 
anaesthesia 
 
2) Conceptions 
of spinal 
anesthesia 
among 
outpatients who 
are undergoing 
knee 
arthroscopy 

180110 Cinahl Anaesthesia 
AND patient 
perspective 

39 39 4 1 1 The expression 
of caring within 
the 
perioperative 
dialogue: A 
hermeneutic 
study 

Urval 1 visar antalet artiklar vars titel lästes, I Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, I Urval 3 lästes 
hela artikeln och i Urval 4 visar antalet artiklar utvalda för vetenskaplig granskning. 
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Bilaga 2 (sid. 1 av 3) 
Underlag för artikelsökning (systematisk litteratursökning) 

Datum 
för 

sökning 

Databas Search Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

180123 Cinahl S1 (MH "Anesthesia, 
Conduction+") 

7,804      

  S2 (MH "Anesthesia, 
Conduction+") OR 
("regional anesthesia" 
OR "regional 
anaesthesia" OR "spinal 
anesthesia" OR "spinal 
anaesthesia") 

8,310      

  S3 (MH "Patient 
Attitudes") OR (MH 
"Life Experiences") OR 
(MH "Patient 
Satisfaction") OR (MH 
"Perception") OR (MH 
"Emotions+") 

123,197     

  S4 (MH "Patient 
Attitudes") OR (MH 
"Life Experiences") OR 
(MH "Patient 
Satisfaction") OR (MH 
"Perception") OR (MH 
"Emotions+") OR 
("patient* experienc*" 
OR "patient* attitud*" 
OR "patient* 
perspecti*") 

133,023     

  S5 (MH "Perioperative 
Care+") OR (MH 
"Perioperative Nursing") 

33,797     

  S6 (MH "Perioperative 
Care+") OR (MH 
"Perioperative Nursing") 
OR (perioperative OR 
intraoperative OR 
preoperative) 

57,638     

  S7 S2 AND S4 AND S6 106 106   
*4 

8 2 0 

180123 PubMed S1 (anesthesia OR 
conduction) Filters: Full 
text; Adult: 19+ years 
 

106,758     
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  S2 (regional anesthesia OR 
spinal 
anesthesia) Filters: Full 
text; Adult: 19+ years 
 

23,710     

  S3 (patient* attitude* OR 
patient* 
experience*) Filters: Ful
l text; Adult: 19+ years 
 

111,607     

  S4 (perioperative care+ OR 
perioperative 
nursing) Filters: Full 
text; Adult: 19+ years 
 

51,154     

  S1 AND 
S2 AND 
S3 AND 
S4 

((((((anesthesia OR 
conduction)) AND full 
text[sb] AND 
adult[MeSH])) AND 
(((regional anesthesia 
OR spinal anesthesia)) 
AND full text[sb] AND 
adult[MeSH])) AND 
(((patient* attitude* OR 
patient* experience*)) 
AND full text[sb] AND 
adult[MeSH])) AND 
(((perioperative care+ 
OR perioperative 
nursing)) AND full 
text[sb] AND 
adult[MeSH]) Filters: F
ull text; Adult: 19+ 
years 

107 107 
 

4 1 0 

180124 PubMed S1 regional anaesthesia OR 
regional anesthesia 

70,588     

  S2 regional anaesthesia OR 
regional anesthesia 
AND experience 
 

2,893     

  S3 regional anaesthesia OR 
regional anesthesia 
AND 
experience Filters: Adult
: 19+ years 
 

1,544     

  S4 regional anaesthesia 
AND experience AND 
patient Filters: Full text; 
Adult: 19+ years 
 

881     

  S5 ("regional 
anaesthesia"[All Fields] 
OR "anesthesia, 

83 83 
*6 

5 2 0 
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Urval 1 visar antalet artiklar vars titel lästes, I Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, I Urval 3 lästes 
hela artikeln och i Urval 4 visar antalet artiklar utvalda för vetenskaplig granskning. * = dubletter 
som påträffades i annan sökning. 
 
 
 
 
 
 
 

 

conduction"[MeSH 
Terms] OR 
("anesthesia"[All Fields] 
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"anesthesia"[All Fields]) 
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anesthesia"[All Fields]) 
AND experience[All 
Fields] AND 
("patients"[MeSH 
Terms] OR 
"patients"[All Fields] 
OR "patient"[All 
Fields]) AND 
("loattrfull text"[sb] 
AND "adult"[MeSH 
Terms]) AND 
perioperative AND 
surgery Filters: Full text; 
Adult: 19+ years 
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Bilaga 3 (sid. 1 av 2) 
Mall för kvalitetsgranskning 
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Bilaga 4 (sid. 1 av 3) 
Sammanställning av inkluderade artiklar  
 

Artikel Syfte & 
avgränsningar 

Perspektiv, 
Design 

Metod, Analys, 
Urval 

Deltagare 
  

Kvalitets- 
bedömning 

I.  
Titel: The patient's 
experience of temporary 
paralysis from spinal 
anaesthesia, a part of 
total knee replacement  
 
Författare: Bager, L. & 
Sander-Dreyer, P. 
 
Tidsskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
 
Årtal: 2015 

Att beskriva 
betydelsen av att 
vara temporärt 
förlamad av spinal 
anestesi vid 
knäplastik   

Kvalitativ. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
 
  

Inspelade 
semistrukturerade 
intervjuer 
 
Ricoeur- 
inspirerad 
tolkningsmetod 
 
Rekryterades via 
sjuksköterska på 
avdelning. 
Patienter som 
följde  
“TKA-fast-track” 

12 patienter 
(10 kvinnor 
och 2 män) 
 
  

37 av 42 
poäng = 
88,10% = 
Hög 
kvalitet 

II. 
Titel: The perioperativ 
dialogue - a model of 
caring for the patient 
undergoing a hip or a 
knee replacement 
surgery under spinal 
anaesthesia 
 
Författare: Pulkkinen, 
M., Junttila, K. & 
Lindwall, L. 
 
Tidsskrift: Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
Årtal: 2016 

Att beskriva hur 
patienter som 
genomgår höft- 
eller knäplastik 
under spinal 
anestesi upplever 
den perioperativa 
dialogen 

Kvalitativt 
tillvägagångssätt 

Formulär med 
guidade frågor 
 
Kvalitativ latent 
innehållsanalys 
 
Deltagare 
rekryterades via 
planerade 
operationer, enligt 
inklusionskriterier 

19 patienter 
(14 kvinnor 
och 5 män) 

36 av 42 
poäng = 
85,71% = 
Hög 
kvalitet 

III. 
Titel: Patients 
experiencing local 
anaesthesia and hip 
surgery 
 
Författare: Mauleon, 
A.L., Palo-Bengtsson, L. 
& Ekman, S-L. 
 

Att belysa 
upplevelsen av 
lokalanestesi och 
kirurgi samt vad 
detta innebär för 
patienten 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk
t tolkande 
tillvägagångssätt 

Inspelade 
intervjuer med 
öppna frågor  
 
Benner’s 
fenomenologiska 
tolkningsmetod 
 
3 st. rekryterades 
preoperativt via 

7 patienter  
(5 kvinnor 
och 2 män) 

34 av 42 
poäng = 
80,95% = 
Medelhög 
kvalitet 
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Tidsskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
 
Årtal: 2007 

en regional 
förening för 
osteoporos. 4 st. 
rekryterades 
postoperativt efter 
akut kirurgi 

IV. 
Titel: “Is that my leg?” 
Patient´s experiences of 
being awake during 
regional anesthesia and 
surgery  
 
Författare: Karlsson, A-
C., Ekebergh, M., 
Larsson Mauleon, A. & 
Almerud Österberg, A 
 
 
Tidsskrift: Journal of 
PeriAnesthesia Nursing 
 
Årtal: 2012 

Att finna 
betydelsen av att 
vara vaken under 
regional anestesi 
och kirurgi utifrån 
ett 
patientperspektiv 

Kvalitativt 
beskrivande 
design grundad i 
livsvärlds- 
fenomenologi 
och 
vårdvetenskap 

Inspelade 
intervjuer med 
öppna frågor 
 
Reflective 
lifeworld research 
(RLR) 
 
Rekryterades av 
sjuksköterskor på 
en ortopedisk 
vårdavdelning 

9 patienter  
(6 kvinnor 
och 3 män) 

39 av 42 
poäng = 
92,86% = 
Hög 
kvalitet 

V. 
Titel: The experience of 
being awake during 
orthopaedic surgery 
under regional 
anaesthesia 
 
Författare: Bergman, M., 
Stenudd, M. & 
Engström, Å. 
 
 
Tidsskrift: International 
Journal of Orthopaedic 
and Trauma Nursing 
 
Årtal: 2012 

Att beskriva 
patienters 
erfarenheter av att 
genomgå 
ortopedisk kirurgi 
under regional 
anestesi 

Kvalitativt 
beskrivande 
design 

Inspelade 
intervjuer med 
förbestämda 
frågor  
 
Kvalitativ 
tematisk 
innehållsanalys 
 
Rekryterades av 
sjuksköterskor på 
en dagkirurgisk 
avdelning 

10 patienter 
(8 kvinnor 
och 2 män) 

35 av 42 
poäng = 
83,33% = 
Medelhög 
kvalitet 
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VI. 
Titel: Uppfattningar om 
ryggbedövning hos 
dagkirurgiska patienter 
som genomgår 
knäartroskopi 
 
Eng. titel: Conceptions 
of spinal anesthesia 
among outpatients who 
are undergoing knee 
arthroscopy 
 
Författare: Jönsson, S. & 
Mårtensson, J. 
 
 
Tidsskrift: Vård I 
Norden 
 
Årtal: 2011 

Att studera 
uppfattningar om 
ryggbedövning 
hos dagkirurgiska 
patienter som 
genomgår 
knäartroskopi 

Kvalitativ med 
fenomenologisk 
ansats 

Inspelade 
semistrukturerade 
intervjuer 
 

14 patienter 
(7 kvinnor 
och 7 män) 

38 av 42 
poäng = 
90,48% = 
Hög 
kvalitet 

VII. 
Titel: The expression of 
caring within the 
perioperative dialogue: 
A hermeneutic study 
 
Författare: Rudolfsson, 
G., Post, I.V. & 
Eriksson, K.  
 
 
Tidsskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies 
 
Årtal: 2007 

Att inhämta ny 
kunskap om vad 
som utgör 
vårdandet i den 
perioperativa 
dialogen, utifrån 
patientens, 
anestesisjuksköter
skans och 
operationssjuk- 
sköterskans 
perspektiv 

Hermeneutiskt 
tillvägagångssätt 
 
Gadamer’s 
philosophy of 
hermeneutics 

Inspelade 
semistrukturerade 
intervjuer 
 
Rekryterades av 
sjuksköterskor 
preoperativt 

38 personer 
deltog i 
studien  
(18 patienter 
och 20 
sjuksköter- 
skor) 

36 av 42 
poäng = 
85,71% = 
Hög 
kvalitet  
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Bilaga 5 (sid. 1 av 2) 
 
Översikt av analyserade artiklar  
 

Artikel Resultat Subteman Teman 

I. Upplevelsen av regional anestesi kan generera 
känslor av både glädje och smärta. En lyckad effekt 
av anestesin kan resultera i en bra upplevelse, men 
induktionen kan vara smärtsam och skrämmande. 
Kroppen uppfattas som något okänt och något man 
inte har kontroll över. Att som patient ha ett 
förtroende för vårdpersonalen och få kontinuerlig 
relevant information genererar en bättre erfarenhet 
av regional anestesi. Förtroendet kan dock brytas om 
patientens tidigare erfarenheter inte tas i beaktning.  

1. Oro, spänning, 
förväntan, trygghet 
 
2. Information, 
utsatthet, stress 
 
3. Tålamod, jämföra 
sig med andra 

1. Att få anestesi - en 
oundviklig 
nödvändighet 
 
2. En oigenkännlig och 
obegriplig kropp 
 
3. Kroppen återvänder - 
glädje och smärta 

II. Patienter upplevde lidande i väntan på operation i 
form av smärta och nedstämdhet p.g.a. ett begränsat 
liv som följd av rörelseinskränkningar. Även känslor 
av rädsla inför operationen, och rädsla för döden, 
samtidigt som operationen kan befria patienten från 
smärta. Genom kontinuitet mellan vårdgivare och 
patient skapas samhörighet som möjliggör 
patientcentrerad och patientsäker vård. När patienten 
blir sedd av vårdpersonal skapas känslan av att vara 
unik vilket leder till hopp och minskat lidande. Den 
perioperativa dialogen tjänar patientens önskan om 
individuell och värdig vård.  

1. Rädsla, oro, ångest, 
obehag, smärta, 
ledsamhet 
 
2. Visa respekt, att 
delta, att skydda, 
känna  
självförtroende 
 
3. Individuell vård, 
känna trygghet, känna 
styrka 

1. Lidande i väntan på 
operation 
 
2. Kontinuitet skapar 
samhörighet 
 
3. Att vara unik - 
patienten har blivit sedd 

III. Patientens upplevelse av regional anestesi vid en 
operation präglas välbefinnandet och hur detta kan 
påverkas av olika faktorer. Känslan av smärta (som 
även kan intensifieras i kombination med osäkerhet 
och väntan på operation), att uppleva sin bedövade 
kropp och omgivningen som overklig samt att känna 
tillit och misstro, kan samtliga av en inverkan på 
patientens välbefinnande. Regional anestesi tvingar 
patienten att hantera och överkomma dessa faktorer.  

1. Känna smärta 
 
2. Väntan och 
upplevelsen av att 
tiden är ändlös 
 
3. Främmande känsla 
och upplevelsen av att 
omgivningen är 
overklig 
 
4. Känna trygghet och 
misstro 

1. Äventyrat 
välbefinnande och 
trygghet 

IV. Regional anestesi bryter kontakten med delar av 
patientens kropp. Den levda kroppen riskerar att ses 
som ett objekt, både av sjukvårdspersonal och av 
patienten själv. Patienten överlämnar sig själv och 
ansvaret till sjukvårdspersonalen. Att bli 
uppmärksammad och inbjuden till en dialog med 
personalen motverkar känslan av att känna sig 
utlämnad och ensam under operationen. Att som 
patient känna att anestesisjuksköterskan alltid var i 

1. Trygghet, närhet, 
fysisk kontakt 
 
2.Kommunikation, 
bekräftelse 
 
3. Bli lyssnad på, 
bekräfta patientens 
erfarenhet 

1. Att vara utlämnad  
 
2. Att ses som en person 
 
3. Patientens livsvärld 
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närheten ledde till att en känsla av trygghet kunde 
upprätthållas.  

V. Att kunna ge relevant information innan, under och 
efter ortopedisk kirurgi som leder till att patienten 
känner sig välinformerad och förberedd är en konst. 
Det som är rutinjobb för personalen kan vara en 
skrämmande upplevelse för patienten, att som patient 
bli lyssnad på leder till att personalen kan ta hänsyn 
till ens behov. Personalen på en dagkirurgisk 
avdelning ska arbeta efter att skapa en patientvänlig 
miljö då patienten är medveten om vad som sker 
runtomkring dem inne på operationssalen.  

1. Lugn, bekväm, 
förtroende för 
personalen, varm och 
trygg miljö 
 
2. Delaktighet, 
information, smärta, 
obehag, hjälplöshet 

1. Att känna tillit och 
trygghet 
 
2. Längtan efter kontroll 
och smärtfrihet  

VI. Patientens uppfattning av regional anestesi beskrivs 
som en erfarenhet av olika känslofenomen samt hur 
dessa förändras av anestesi. Patienter kunde uppleva 
obehag och känna sig utlämnade till följd av att bli 
hanterade som ett objekt och att vara i en främmande 
miljö. Genom att bli sedd som patient och få sin 
integritet bevarad, skapade trygghet, möjliggjorde 
delaktighet och reducerade negativa känslor. 

1. Att uppfatta värme, 
kyla, stickningar och 
förlorad känsel och 
rörlighet 
 
2. Att uppfatta 
utsatthet och obehag 
 
3. Att uppfatta ett 
tryggt bemötande och 
delaktighet 

1. Att erfara olika 
känslo- 
fenomen 
 

2. Att bli utlämnad 
 
3. All bli sedd 

VII. Patienterna upplevde att de kunde vara sig själva 
under ingreppet. De upplevde även att 
sjuksköterskorna ingav en lugn atmosfär genom sitt 
empatiska omhändertagande. Ur patienternas 
perspektiv så var sjuksköterskan någon som tog dem 
på allvar, lyssnade på dem och som man var trygg 
med att lämna över kontrollen till. 

1. Lugn atmosfär 
 
2. Lämna över 
kontrollen till 

1. Atmosfären under 
operationen  
 
3.  Att uppleva tillit och 
trygghet 
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Bilaga 6 (sid. 1 av 3) 
Exempel på analysprocessen 
 

Artikel  Sida Stycke Rad Meningsbärande Kondensering Kod Under- 
kategori 

Kategori 

I. 3506 1 2-7 To some extent, they 
describe the physical 
and emotional process 
they experience when 
being sedated with 
spinal analgesia. They 
talk of perceiving the 
sedated parts of their 
body in a new way. 
Recognising their leg 
visually, but not really 
perceiving it as theirs. 

Patienten beskriver 
en fysisk och 
emotionell process 
vid spinal anestesi. 
De uppfattar sin 
bedövade kropp på 
ett nytt sätt. De ser 
sitt ben men 
uppfattar det ej som 
sitt eget. 

Grön När 
anestesin 
verkar - En 
oigenkännlig 
kropp 
 
 

Patientens 
erfarenhet 
av anestesi 

I. 3506 5 7-14 The body feels strange 
when the analgesia sets 
in and the numbness 
occurs, but it is not 
exactly frightening. It 
is a joyful feeling 
when the anaesthesia 
reaches its fullest. It is 
the first success in the 
process of getting a 
well-functioning knee. 
However, a worry of 
the anaesthesia not 
being sufficient occurs 
and can be reinforced, 
for instance when the 
preparation procedures 
are initiated before 
there was full effect.  

Kroppen känns 
främmande när 
anestesin börjar 
verka och 
domningar 
uppkommer, men 
det är inte 
skrämmande. Det är 
en tillfredsställande 
känsla när anestesin 
har nått full effekt. 
Det är första 
framgången i 
processen att få ett 
väl fungerande knä.  
En oro för att 
anestesin inte är 
tillräcklig kan 
förstärkas, till 
exempel när 
förberedelserna 
initieras innan full 
effekt uppnås. 

Grön När 
anestesin 
verkar -  En 
oigenkännlig 
kropp 

Patientens 
erfarenhet 
av anestesi 

I. 3507 5 1-3 The participants found 
that the anaesthetised 
body was strange, 
seemed out of place 
and unrecognisable, 
both visually and to the 
touch. 

Deltagarna fann att 
den bedövade 
kroppen var 
konstig, kändes 
ovan och 
oigenkännlig, både 
visuellt och vid 
beröring. 

Grön När 
anestesin 
verkar -  En 
oigenkännlig 
kropp 

Patientens 
erfarenhet 
av anestesi 
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I. 3507 15 1-4 The participant is no 
longer in control of the 
body, it is up to the 
medical staff to 
manage it on their 
behalf and a total 
dependence on the 
health care personnel 
becomes an 
indisputable fact.  

Deltagaren har inte 
längre kontroll över 
sin kropp, det är 
upp till 
vårdpersonalen att 
hantera den åt deras 
vägnar och ett 
beroende av 
vårdpersonalen blir 
ett faktum.  

Grön Att 
överlämna 
sin kropp 
 

Patientens 
erfarenhet 
av anestesi 

IV. 159 1 14-
16 

The patient’s trust in 
the carers’ expert 
knowledge balances 
his or her lack of 
control and feeling of 
exposure  

Patientens 
förtroende för 
vårdpersonalens 
kunskap balanserar 
bristen på kontroll 
och känsla av 
exponering. 

Grön Att 
överlämna 
sin kropp 

Patientens 
erfarenhet 
av anestesi 

IV. 158 3 4-8 The patient has to cope 
with doubts about 
voluntarily giving 
oneself up while at the 
same time having a 
desire to control one’s 
situation.  

Patienten måste 
hantera tvivel 
angående att 
frivilligt överlämna 
sig själv samtidigt 
som en önskan 
finns att kontrollera 
sin situation. 

Grön Att 
överlämna 
sin kropp 

Patientens 
erfarenhet 
av anestesi 

I. 3507-
3508 

16-1 4-11 When the operation 
was over, the 
acceptance of the 
anaesthetised body 
changed, as the 
participants no longer 
felt that the legs should 
be numb and 
immobilised. To some 
extent, the participants 
found the 
unpredictable time 
frame intolerable. 
Continuous attempts to 
move toes and legs 
were made in to regain 
control – an impossible 
task. The fact that it 
was not under their 
control was difficult to 
grasp.  

När operationen var 
över, förändrades 
acceptansen för den 
bedövade kroppen, 
då deltagarna tyckte 
att kroppen inte 
längre skulle vara 
bedövad och im 
mobiliserad. I viss 
utsträckning, fann 
deltagarna den 
oförutsägbara tiden 
oacceptabel. Flertal 
försök till att röra 
tår och ben gjordes 
för att återfå 
kontrollen - en 
omöjlig uppgift. 
Det faktum att det 
inte var under deras 
kontroll var svårt att 
förstå. 

Grön När 
anestesin 
avtar - En 
igenkännlig 
kropp 

Patientens 
erfarenhet 
av anestesi 

I. 3508 3 3-7 Some started to get 
worried which was 
intensified when they 

Några började oroa 
sig, vilket 
intensifierades när 

Grön När 
anestesin 
avtar - En 

Patientens 
erfarenhet 
av anestesi 
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observed and 
compared themselves 
to other patients that 
left the postanaesthetic 
care unit faster or were 
able to walk earlier in 
their course of 
recovery from the 
anaesthesia. 
Furthermore, 
continuous physical 
observations and 
wondering comments 
from health care 
personnel also raised 
feelings of something 
being abnormal  

de observerades och 
jämförde sig med 
andra patienter som 
lämnade den 
postoperativa 
vårdenheten 
snabbare eller 
kunde gå tidigare i 
återhämtningen från 
anestesin. 
Kontinuerliga 
fysiska 
observationer och 
kommentarer från 
vårdpersonal 
genererade känslor 
om att något var 
onormalt 

igenkännlig 
kropp 

I. 3508 7 6-8 For most of the 
participants, it was a 
surprise when the 
sensation returned and 
the pain came.  

För de flesta 
deltagarna var det 
en överraskning när 
känslan återvände 
och smärtan kom. 

Grön När 
anestesin 
avtar - En 
igenkännlig 
kropp 

Patientens 
erfarenhet 
av anestesi 
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Bilaga 7 (sid. 1 av 2) 
 

Ordlista 
 
Anestesi 
Begreppet kommer från grekiskans ”känsla”. Anestesi är den medicinska termen för 
bedövning som medför en upphävd förmåga att uppfatta sinnesintryck såsom tryck, beröring, 
smärta, värme eller kyla.  
 
Anestesiolog 
Läkare som är specialiserad inom anestesiologi (läran om sövning/narkos samt olika 
bedövningsmetoder). 
 
Centrala blockader 
Innefattar spinal-, epidural- och sakralanestesi. Dessa blockader benämns ofta i allmänhet 
som ryggbedövningar. Vid centrala blockader skapas en tillfällig förlamning av nedre delen 
av kroppen, vanligen från midjan och ner. 
 
Centrala nervsystemet 
Den del av kroppens nervsystem som innefattar hjärnan och ryggmärgen. 
 
Hälsa 
Vad som är hälsa är individuellt för alla människor. Enligt WHO kan hälsa beskrivas som ett 
status av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hälsa är centralt för vårdandet och är ett 
tillstånd som inkluderar hela människan. 
 
Intraoperativ 
Innefattar tiden från det att patienten kommer in på operationssalen tills att operationen är klar 
och patienten överlämnas till exempelvis en uppvakningsavdelning (postoperativ 
vårdavdelning), en vårdavdelning eller en intensivvårdsavdelning.  
 
Intravenösa vätskor 
Vätskor (dropp) som ges direkt in i blodbanan via en infart i ett kärl. Ges vanligen i samband 
med regional anestesi med syfte att upprätthålla blodtrycket.  
 
Lokalbedövning 
Bedövning av en viss del/delar av kroppen med syfte att ta bort smärtkänsligheten. Kan 
innefatta bedövande salvor som såväl bedövande injektioner.  
 
Patient 
I denna studie betecknar begreppet patient den person som är i kontakt med och erhåller vård. 
Likvärdigt begrepp kan vara vårdtagare. I denna studie benämns även begreppet patient som 
den individ som erhåller regional anestesi.  
 
Perifera blockader 
Perifera blockader kan administreras på olika sätt, bl.a. på hudytan, i ett blodkärl eller kring 
en nerv. Den tekniskt enklaste formen av en perifer blockad är genom applikation av en 
bedövningskräm direkt på huden. Perifera blockader kan även ges med spruta och kanyl 
direkt under huden, t.ex. för smärtlindring av sårsmärtor, eller i ett kärl i underarmen inför 
handkirurgi.  
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Perioperativ 
Samlingsnamn för pre- intra- och postoperativ, således patientens vårdförlopp i helhet. 
 
Postoperativ 
Tiden efter en operation då patienten har överlämnats till en annan vårdande enhet.  
 
Preoperativ 
Tiden innan en operation. Kan innefatta tiden från beskedet att en operation ska genomföras, 
fram tills dess att patienten kommer till operationsenheten.  
 
Sedering 
Innebär de läkemedel patienten kan erhålla som verkar lugnande och ångestdämpande. Det 
ges ofta i kombination med regional anestesi, för att minska obehaget som patienten kan 
uppleva under en operation. I detta syfte bör patienten inte få mer sedering än att han/hon är 
lätt att väcka. 
 
Shivering  
Snabba ofrivilliga sammandragningar i olika muskler som är kroppens sätt för att bilda värme 
och öka kroppstemperaturen. Dessa sammandragningar resulterar i skakningar som kan 
upplevas som obehagliga för patienten.  
 
Syremättnad 
Syrehalten i blodet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


