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Abstrakt 
Titel: Patienters upplevelser av att vara vaken i regional anestesi 

- En systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys 

 

Bakgrund: Regional anestesi används idag i allt större utsträckning. Genom att 

blockera nervsignaler kan smärtsignaler blockeras och möjliggöra operationer på 

bedövad kroppsdel. Detta medför att patienten kan vara vaken under operationen och 

därmed ges möjlighet att interagera med vårdpersonalen i operationsrummet.  

 

Syfte: Studiens syfte var att genom en systematisk litteraturstudie undersöka patienters 

upplevelser av att vara vaken i regional anestesi.   

  

Metod: Litteraturstudien har genomförts genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet från tio vetenskapliga artiklar har sammanställts och analyserats enligt 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016).  

 

Resultat: Upplevelsen av att vara vaken under operation är individuell och varierar 

mellan nyfikenhet och djup oro. I litteraturstudien framkommer behovet av att patienten 

erhåller information som är anpassad efter deras behov samt att de finns en vårdrelation 

med vårdpersonal och då framförallt med anestesisjuksköterskan. Genom en god 

vårdrelation kan upplevelsen av operationen förbättras. 

 

Slutsats: Vikten av kommunikation mellan patient och anestesisjuksköterska har 

framkommit ha en stor betydelse för hur operationen och anestesin upplevs. Genom en 

god vårdrelation minskar behovet av läkemedel och leder till ett snabbare tillfrisknande 

och hemgång. 

 

Nyckelord 
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och optimism under uppsatsskrivandet.  
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Abstract 
Title: Patients experiences of being awake in regional anesthesia – A systematic 

litterature review with a qualitative content analysis. 

 

Background: The use of regional anesthesia in surgery is increasing. By blocking nerve 

signals this enables different kind of surgeries on the anesthetized body. This means that 

the patient can be awake during the surgery and is able to interact with caregivers in the 

operating room. 

 

Aim: The aim was to illuminate patients’ experiences of being awake in regional 

anesthesia. 

 

Method: The litterature review has been conducted using a content analysis. The result 

from ten qualitative articles has been compiled and analyzed according to Bettany-

Saltikov and McSherry (2016). 

 

Results: The experience of being awake during surgery is individual and varies between 

curiosity and deep anxiety. The result of this study revealed the need of patient to get 

customized information according to their needs and the significance of the relationship 

with caregivers and especially the nurse anesthetist. Through a good relationship with 

caregivers the experience of the surgery can improve. 

 

Conclusions: The importance of communication between the patient and the 

anaesthesia nurse has emerged to have a significant impact on how the surgery and 

anaesthesia are experienced. Through a good care relationship reduces the need for 

drugs and leads to a faster recovery. 

 

Key words 
Awake patients, experiences, litterature review, qualitative, regional anaesthesia 
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1 Inledning  
År 2017 opererades 1 190 726 personer i Sverige inom dagkirurgi (Socialstyrelsen, 

2019a) och inom slutenvård opererades 405 130 personer (Socialstyrelsen, 2019b). 

Exakt hur många operationer som genomförs i regional anestesi finns ej att tillgå hos 

socialstyrelsen. Däremot hävdar Wattwil (2008) att andelen operationer som kan 

genomföras i regional anestesi ökar. Efter att ha genomfört tre veckors fältstudie i 

början av utbildningen till anestesisjuksköterska noterades med viss förvåning att en hel 

del av operationerna genomförs i regional anestesi. När patienterna är vakna under 

ingreppet upplever författarna att det är extra viktigt med kommunikation för att skapa 

trygghet samt tillit hos patienten. Detta skulle kunna möjliggör att upplevelsen av 

operationen blir mer positiv. Det finns ett brett spann av hur patienter upplever det att 

vara vaken under olika ingrepp. En del har önskat att få följa ingreppet via en tv-skärm 

då de fann detta intressant. I kontrast till detta har vissa upplevt detta obehagligt och 

därför önskat bli sövda. Med tanke på denna stora variation i upplevelse av att vara 

vaken i regional anestesi ter det sig svårt att kunna bemöta alla patienter på ett bra sätt 

som anestesisjuksköterska. Men genom att studera patienters upplevelser kan förståelse 

hos anestesisjuksköterskor öka och därigenom kan bättre vård ges. Via en 

litteraturstudie sammanställs den forskning som finns inom berört område.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Anestesisjuksköterskans roll  

Inom anestesi klassificeras patienter enligt American Society of Anesthesiologits, 

Physical statussystem, ASA. Riksföreningen för anestesi och intensivvård, AnIva, 

(2014) har översatt ASA-klassificeringen till svenska. ASA- är en bedömning gjord av 

anestesiolog gällande patienters fysiska status. En ASA-klass I-II patient är förutom 

operationsorsak frisk i övrigt eller har en väl medicinerad systemsjukdom. Patienter 

som klassas som ASA III-IV har minst en allvarlig till livshotande systemsjukdom 

(ibid.).  

 

Enligt AnIva och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, (2012) skall en 

anestesisjuksköterska med ordination från anestesiolog självständigt kunna sedera, 

övervaka och planera undersökningar och behandlingar. Anestesisjuksköterskan ska 

självständigt kunna söva en patient, som klassas som antingen ASA I eller II, förutsatt 

att operationen är planerad. När det kommer till planerade operationer där patienten 

klassas som ASA III eller IV planeras sövningen och genomförs eventuellt tillsammans 

med anestesiolog. Vid alla oplanerade eller akuta ingrepp ska sövning planeras och 

genomföras tillsammans med anestesiolog (ibid.).   

 

En stor del av anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter består av att skapa tillit, 

förtroende och trygghet för patienten men även till anhöriga (Bruun, 2013). Enligt 

AnIva och SSF (2012) skall anestesisjuksköterskan ansvara för att respektera och efter 

förmåga bevara patientens integritet. Inom anestesiologisk omvårdnad ingår bland annat 

att kunna hålla en fri luftväg, övervaka patientens sömndjup samt övriga 

vitalparametrar. Det ingår även att optimera patiens fysiologiska funktioner under 

operation för snabb postoperativ återhämtning. När det kommer till säkerhet och 

vårdmiljö ska anestesisjuksköterskan och övrig vårdpersonal i operationsrummet arbeta 

med tydlig kommunikation och dokumentation. SSF:s etiska värdegrund betonar att 

anestesisjuksköterskan ska se alla patienter som unika individer och bemöta dem 

därefter. Det innebär även en öppenhet, uppmärksamhet och mottaglighet för patienten 
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situation. Anestesisjuksköterskan ska efter bästa förmåga ta hänsyn till patientens 

självbestämmanderätt (ibid.).   

 

2.2 Perioperativa förloppet 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska vårdpersonal värna om patientens 

integritet och självbestämmande. Genom kommunikation kan tillit skapas mellan 

patient och vårdpersonal, vilket kan skapa trygghet och minska obehaget för patienten. 

Genom att t.ex. låta patienten får vara med och välja anestesiform stärks 

självbestämmanderätten (ibid.). Operationsförloppet delas in i tre faser dessa är 

preoperativ, intraoperativ och postoperativ (Lindwall & von Post, 2008). Den 

preoperativa fasen är tiden innan operation. Intraoperativ fasen börjar när patienten 

kommer in på operationssalen och varar till denne lämnar salen. Den postoperativa 

fasen startas på uppvakningsenheten (ibid.). 

 

2.2.1 Preoperativ fas 

I den preoperativa fasen förbereds och informeras patienten inför operation av bl.a. 

anestesisjuksköterska. Det är i denna fas den första kontakten mellan patient och 

anestesisjuksköterska etableras (Valeberg, 2013d).  Lindwall och von Post (2008) 

betonar att den preoperativa fasen skiljer sig från patient och anestesisjuksköterska. För 

patienten startar den preoperativa fasen vid insjuknandet och inkluderar all kontakt med 

sjukvården och alla undersökningar fram till operationsstart. Anestesisjuksköterskans 

preoperativa fas börjar när förberedelser inför patientens operation påbörjas. Detta 

innebär ett betydligt längre tidsförlopp för patienten (ibid.). 

 

2.2.2 Intraoperativ fas 

I den intraoperativa fasen börjar när patienten anländer till operationssalen där 

identiteten kontrolleras och olika förberedelser i operationssalen genomförs (Valeberg, 

2013e). Olika åtgärder för att bevara normal kroppstemperatur görs såsom uppvärmning 

av operationsbord, och varmluftstäcke (Lunde, 2013). Patienten ombeds om möjligt att 

själv lägga sig på operationsbordet (Drageset & Haugen, 2013). I samråd med patienten 

justeras läget för att han/hon skall ligga bekvämt men även för att optimera läget inför 

operationen (ibid.).  

 

För att kunna genomföra en säker anestesi är det nödvändigt att övervaka patientens 

vitalparametrar genom bl.a. hjärtövervakning, blodtrycks- och saturationsmätning 

(Lennmarken & Vegfors, 2008). Enligt Lindwall och von Post (2008) är det viktigt att 

etablera en god kontakt och kommunikation mellan anestesisjuksköterskan och 

patienten. Genom att ta del av den icke-verbala kommunikationen som patienten 

uttrycker kan anestesisjuksköterskan få en djupare förståelse för vad denne uttrycker 

och upplever (ibid.). När operationen närmas sig slutet bör anestesisjuksköterskan tänka 

på den postoperativa smärtlindringen och förbereda detta i god tid (Rawal, 2009). 

 

2.2.3 Postoperativ fas 

Efter operation och smärtlindring överflyttas patienten till en 

övervakningsavdelning/uppvakningsenhet (Valeberg, 2013c). Anestesisjuksköterskan 

överrapporterar nödvändig information om patienten till personalen på 

uppvakningsenheten. Därefter övervakas patientens vitalparametrar tills patienten anses 

vara stabil för hemgång eller övertag till vårdavdelning. En god smärtlindring är en 

förutsättning för god återhämtning hos patienten postoperativt (ibid.).  
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Lindwall och von Post (2008) påpekar att även i denna fas finns en skillnad i tid. För 

anestesisjuksköterskan avslutas denna fas med överrapportering till uppvakningsenhet. 

Patientens postoperativa fas avslutas först när den inte längre tänker på operationen, 

vilket i princip kan innebära att denna fas aldrig tar slut (ibid.).  

 

2.3 Vårdmiljöns betydelse 

Edvardsson och Wijk (2009) betonar att en central del inom omvårdnaden är att ge 

patienten den bästa möjligheten för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande. Genom 

att utforma och se över de miljöer som patienten vistas i kan dessa bidraga till det 

slutgiltiga omvårdnadsmålet. Rummet kan vara extra betydelsefullt för verksamheter 

inom intensivvård och operation då den ger förutsättning för vårdpersonalen att utföra 

sitt arbete. Därför behöver vårdpersonal ha insikt i hur miljön kan påverka patienten 

(ibid.). Sävenstedt och Florin (2013) påpekar att det i högteknologiska miljöer är viktigt 

att vårdpersonalen har förmågan att se människan bakom alla sensorer och mätare för 

att undvika att patienten objektifieras. Det är angeläget att patienten möts ur ett 

helhetsperspektiv tillsammans med teknologin (ibid.).  

 

Även ljudmiljön har en stor påverkan på patientens upplevelse av rummet vilket 

inkluderar både olika ljud och ljudvolym. Främmande ljud kan upplevas skrämmande 

och höga ljud kan orsaka obehag och även smärta (Edvardsson & Wijk, 2009; Larsson, 

2008). Hörsel är det sista sinnet som försvinner när patienten sövs och det första som 

återkommer vid väckning (Larsson, 2008). Därmed rekommenderas en lugn och stilla 

ljudmiljö i samband med sövning och väckning (ibid.). Även lukt kan ha betydelse för 

patienters upplevelser av vårdmiljön (Edvardsson & Wijk, 2009). 

 

2.4 Regional anestesi 

Anestesi kan delas upp i två huvudgrupper. Den första är generell anestesi där patienten 

sövs med läkemedel direkt i blodet (Sandin, 2008) eller genom inhalationsanestesi där 

patienten andas in sömnmedlet (Stenqvist, 2008) eller genom en kombination av dessa 

två. Den andra är regional anestesi där ett lokaltverkande bedövningsmedel injiceras och 

ger en tillfällig nervblockad (Wattwil, 2008). Anläggning av regional anestesi görs i stor 

utsträckning enbart av anestesiolog. Tack vare att teknik och läkemedel har förbättrats 

kan regional anestesi idag användas till fler operationer. För patienten innebär det en 

mindre systemisk påverkan och därmed mindre risker (ibid.). En vanlig biverkan enligt 

Wattwil (2008) och Valeberg (2013b) är kärlvidgning som leder till blodtrycksfall och 

kan orsaka illamående.  

 

En av fördelarna med denna anestesiform är att patienten kan vara vaken under 

operation, andas själv, kan förmedla sig samt kortare återhämtning tid postoperativt 

(Wattwil, 2008; Jaichandran, 2013). Vissa patienter tycker att det var väldigt obehagligt 

att vara vaken under operation och kan då få sedering (ibid.). Det finns ett flertal olika 

former av regional anestesi. Härnedan redovisas de former av anestesi som har använts i 

de artiklar som inkluderats i denna studie. 

  

2.4.1 Spinalanestesi 

För att minska smärtan vid anläggning av blockaden kan området bedövas med 

lokalbedövning (Wattwil, 2008). Via en speciell kanyl injiceras bedövningsmedlet 

direkt in i ryggmärgsvätskan och har därför en snabb effekt. Efter injicering avlägsnas 

kanylen. Spinalanestesi är lämpligt då operationsområdet är under naveln då inte 

lämpligt att anlägga blockaden ovan navelhöjd då detta kan innebär att patienten få 
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problem att andas själv. Spinalanestesi är även lämplig när operationstiden är en 

beräknad till max 3–4 timmar. Behöver anestesin förlängas måste en ny spinal läggas 

och därmed är den inte lämplig som postoperativ smärtlindring. Vanligaste 

komplikationen är blodtrycksfall på grund av kärlvidgning men det finns även risk för 

nervskada och hematom (ibid.).  

 

2.4.2 Perifera nervblockader 

Dahlgren (2008) förklarar att perifera nervblockader kan användas vid operationer av 

extremiteter såsom händer, armar och ben. Området som ska opereras bedövas genom 

att ett bedövningsmedel injiceras i närheten av nerv eller nerver. Även här finns det risk 

för nervskador och hematom (ibid.). 

 

2.4.3 Regionalanestesi vid ögonoperation 

Enligt Jaichandran (2013) blir olika former av regional- eller lokalbedövning vanligare 

vid ögonoperationer. Bedövningarna kan grovt delas upp i injektionsbaserad bedövning 

eller icke injektionsbaserad bedövning, vanligast i form av salva eller ögondroppar. Vid 

injektionsbaserad anestesi injiceras olika former av bedövningsläkemedel nära nerver 

och ger upphov till nervblockad. Det finns en risk att bedövningsmedlet av misstag 

injiceras i blodkärl och då kan potentiellt delar av hjärna bli påverkad, vilket kan leda 

till andningsdepression eller sänkt medvetandegrad (ibid.). 

 

2.5 Patienters upplevelse 

Valeberg (2013c) förklarar att patienter som ska opereras befinner sig i en utsatt 

situation där de lämnar över ansvaret för sin kropp och hälsa till vårdpersonalen. Detta 

kan leda till en psykologisk stressreaktion då sjukdom och operation kan ge en känsla 

av maktlöshet och förlorad kontroll. Detta kan uttrycka sig i frustration, ilska, 

aggression, rädsla och/eller ångest. Den fysiologiska stressreaktion yttrar sig i form av 

en aktivering av sympatiska nervsystemet som leder till ökad hjärtfrekvens och 

blodtryck (ibid.). Valeberg (2013b) redogör för tre olika sätt som hjälper patienten att 

hantera situationen. Det första är kognitiv kontroll vilket innebär att patienten ges 

möjlighet till information om operationsförloppet. Det andra är instrumentell kontroll 

som ger patienten möjlighet till att få lyssna på musik och avleda tankarna från 

operationen. Det tredje sättet innebär att patienten får stöd av anestesisjuksköterskan 

under operationen (ibid.).  

 

Matthey, Finegan och Finucane (2004) antyder på att det finns en okunskap hos 

befolkningen när det kommer till regional anestesi och dess fördelar jämfört med att 

vara sövd. Det har framkommit att upp till 27 % uppgav oro för att bli permanent 

förlamad, få ryggskador eller att behöva vara vaken och uppleva obehag under 

ingreppet (ibid.). En annan studie visar däremot att endast 23 % känner oro vid ankomst 

till operationssalen (Haugen, Eide, Olsen, Haukeland, Remme &Wahl, 2009). För att 

minska oro och ångest inför operation menar Mitchell (2008) att information kan 

behöva ges till patienten preoperativt.  

 

Forskning har även visat på stor betydelse gällande anestesisjuksköterskans bemötande 

och stöttning av patienter som ska opereras i regional anestesi. Karlsson (2013) skrev att 

en känsla av närvaro och trygghet skapades när patienterna såg vårdpersonalen däremot 

skapades en känsla av otrygghet och distans när de inte såg vårdpersonalen. Författaren 

betonar vikten av anestesisjuksköterskans relation med patienten och att den var central 

i patientens möjlighet till att kunna hantera sin situation (ibid.). Ibland kan oron vara så 
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påtaglig att sederande läkemedel behöver ges (Rees & Tagoe, 2002). Det har 

framkommit att anestesisjuksköterskan genom kommunikation kan minska oron och 

därmed behovet av lugnande läkemedel (ibid.).  

 

3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen utgår ifrån livsvärldsteorin och utvalda begrepp. Den 

kommer att användas för att spegla resultatet i resultatdiskussionen.   

 

3.1 Livsvärdsteori 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) definierar livsvärld på 

följande sätt: 

 
Livsvärlden är den levda världen, och det är genom livsvärlden vi älskar, hatar, 

arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi söker ett livsinnehåll och 

en mening. Alltså finns vi till i världen via vår livsvärld och så länge vi lever kan 

vi aldrig komma ur eller ifrån den. (sid 25) 

 

Livsvärldsperspektivet ämnar försöka förklara hur individer upplever, tänker, känner 

och beter oss i relation till vår omvärld (Dahlberg, 2014). Med en fördjupad kunskap i 

livsvärdsteorin kan vårdpersonal få en förståelse för patienten och gemensamt utforma 

en bättre vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Alla människor är unika varelser och 

därmed är även deras upplevelser det (Dahlberg, 2014). Flera människor kan vara med 

om samma situation men utefter deras unika livsvärld kommer de uppleva situationen 

på ett unikt sätt. Personens livsvärld utgör alltså en helt unik erfarenhetsvärld (ibid.).  

 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka och förstå upplevelsen av att vara vaken i 

regional anestesi. Livsvärldsperspektivet fokuserar på patienten perspektiv och dess 

upplevelse. Därför anses livsvärldsteorin utgör en god teoretisk grund för 

litteraturstudien.  

 

3.1.1 Den levda kroppen 

Dahlberg (2014) betonar att det finns två aspekter av människokroppen. Den första är 

den biologiska kroppen där den medicinska vetenskapen har sitt fokus och försöker 

behandla sjukdomar och därigenom minska lidande. Den andra är den levda kroppen, 

som ger människan tillgång till livet och möjlighet att förnimma hälsa och ohälsa. För 

att kunna ge en god vård ska båda perspektiven innefattas vid behandling. Kroppen är 

en förutsättning för att personen skall kunna förnimma och interagera med sin omvärld 

(Dahlberg et al., 2003).  

 

Det är den biologiska kroppen som ska opereras, vilket kan innebära fysiologisk 

påverkan som smärta. Ingrepp som påverkar den biologiska kroppen kommer även att 

påverka den levda kroppen. Genom att förstå sambandet mellan den biologiska kroppen 

och den levda kroppen kan en djupare förståelse för patientens upplevelser nås.    

 

3.1.2 Vårdrelation 

En vårdrelation är den relationen som uppstår mellan patient och vårdare 

(Snellman,2009). Genom en god vårdrelation kan vårdaren minska patientens lidande 

genom att stärka dennes hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Dahlberg, et al. (2003) och Snellman (2009) förklarar att vårdrelationen mellan vårdare 

och patient bygger på ett professionellt förhållningssätt. En vanlig relation bygger på ett 
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givande och tagande men i en vårdrelation förväntar sig vårdaren inget tillbaka. Det är 

vårdaren som har ansvaret för vårdrelationen och att den blir positiv. En god 

vårdrelation kan vara positiv för patienten medan en dålig relation kan innebära ett 

vårdlidande (Snellman, 2009). Tidigare forskning visar på att anestesisjuksköterskans 

samspel och lyhördhet för patienten påverkar upplevelser av vården (Karlsson, 2013). 

För att kunna diskutera hur anestesisjuksköterskans bemötande och omvårdnad påverkar 

patientens upplevelser är begreppet vårdrelation viktigt. 

 

3.1.3 Vårdlidande 

Inom vårdvetenskapen har synen på lidande gått från att vara något av ondo som ska 

bekämpas till att nu ses som en del av livet och kan bidra till personens utveckling 

(Wiklund, 2009). Vårdlidandet uppstår i vårdrelation där patienten t.ex. känner sig 

kränkt och inte sedd (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund, 2009). Vårdlidandet kan 

yttra sig i en känsla av maktlöshet, att inte förstå vad som sker eller genom att patienten 

behandlas som ett objekt (Dahlberg & Segesten, 2010).  Vårdlidandet är något som 

sjuksköterskan ska förebygga och eliminera (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

En patient som genomgår en operation kan utsättas för ett vårdlidande då denne 

kommer utsättas för bland annat smärta, oro etc. Strävan efter att eliminera vårdlidande 

är bra men ter sig omöjlig i kontexten av operation då smärta etc. orsakas för att i 

längden gynna patientens hälsa och välbefinnande. Genom att studera hur vårdlidande 

uppstår kan en förståelse nås och först då kan det motverkas. Det anestesisjuksköterskan 

kan göra är att ha en förståelse för vårdlidandet är att minska den genom ett empatiskt 

arbetssätt och efter bästa förmåga försöka förutse och minska de symtom som uppstår 

av anestesin och operationen.  

 

3.1.4 Delaktighet 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ur ett historiskt perspektiv har vården 

präglats av ett paternalistiskt synsätt där patienten har varit underordnad sjukvården. 

Motsatsen till detta paternalistiska synsätt är att uppmuntra patienten till delaktighet i 

sin egen vård. Patienten skall ges möjlighet att delge sina erfarenheter av sin hälsa. 

Patienten betraktas som en expert på sin hälsa och välbefinnande. Även om patienten 

anses vara expert på sin kropp och hälsa så ska inte vårdpersonalen fråntas sin expertis 

och kunskap. Vikten av ett samspel mellan vårdpersonal och patient betonades för att 

den optimala vården skulle kunna utformas. Delaktigheten innebär även att patienten 

ges möjlighet att ta ansvar och påverka sin vård (ibid.). 

 

I en operationskontext och ur ett anestesisjuksköterskeperspektiv blir därmed 

delaktighet intressant. Det finns möjligheter för anestesisjuksköterskan under själva 

operationen att göra patienten delaktig utefter dennes önskemål och förmåga. Därmed 

bör delaktighet utgöra en aspekt till att förklara patienters upplevelser av regional 

anestesi.  

 

4 Problemformulering 
Operationstekniken utvecklas ständigt därmed kan flera ingrepp genomföras i 

regionalanestesi. Detta innebär att patienten istället för att var sövd under ingreppet nu 

är vaken. För de flesta patienter är operationsmiljön främmande och kan upplevas som 

skrämmande. Tidigare forskning har visat att kombinationen av det kommande 

ingreppet och operationsmiljön hos de flesta patienter skapar obehag. Upplevelsen av att 

vara vaken under ingreppet kan skapa ett lidande för patienten. Det kan uppstå en inre 
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konflikt mellan att behöva överlämna ansvaret för sin kropp till vårdpersonal men 

samtidigt vilja behålla kontrollen över situationen. Utöver det emotionella lidandet kan 

även den regionala anestesin skapa ett lidande genom att den orsakar en tillfällig 

förlamning. Genom att studera patienters upplevelser av att vara vaken under olika 

ingrepp kan detta skapa en förståelse för hur anestesisjuksköterskan kan bemöta dessa 

patienter och minska deras eventuellt obehag. 

 

5 Syfte 
Studiens syfte är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka patienters 

upplevelser av att vara vaken i regional anestesi.   

 

6 Metod 
Litteraturstudien har utgått ifrån patienters erfarenheter och har en kvalitativ design, 

vilket anses vara lämpligt vid undersökning av upplevelser (Forsberg & Wengström, 

2016; Polit & Beck, 2012). Litteraturstudien har genom en induktiv ansats skapat 

förståelse för patienters upplevelser av regional anestesi. Genom syntetisering av 

vetenskapliga artiklars resultat har ny kunskap genererats (Forsberg & Wengström, 

2016; Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012).  

 

6.1 Design 

En systematisk litteraturstudie har genomförts för att belysa studiens syfte. Efter att 

bakgrund, syfte och problemformulering har skrivits har syftet bearbetats enligt PEOT-

metoden för att kunna finna relevanta söktermer (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016). 

PEOT består av fyra kategorier, Population, Exposure, Outcome och Types of research 

designs (ibid.). Med population avses den grupp som ska undersökas och eventuella 

problem exempelvis personer som genomgår ingrepp i regional anestesi. Exposure ska 

svara på vad patientgruppen utsätts för ett exempel är att vara vakna under regional 

anestesi. Outcomes eller themes innebär att tydliggöra vad som ska undersökas. I 

litteraturstudien undersöktes patienters upplevelser av att vara vakna under regional 

anestesi. Types of research designs innebär vilken forskningsansats som lämpar sig bäst 

för att besvara litteraturstudiens syfte, i detta fall en kvalitativ ansats (se tabell 1) (ibid.).  

 

Tabell 1: PEOT 

P E O T 

Population Exposure Outcome or 

themes 

Types of research 

designs 

Patienter som har 

genomgått en 

operation under 

regional anestesi 

och är 18 år eller 

äldre. 

Patienter som 

har varit vakna 

under regional 

anestesi. 

Patienters 

upplevelser av att 

ha varit vaken 

under regional 

anestesi. 

Kvalitativa 

intervjustudier 

 

6.2 Urvalsförfarande 

Genom att utgå från PEOT har inklusions- och exklusionskriterier tagits fram, se tabell 

2. I valet av artiklar har vuxna patienters upplevelser studerats av att vara vakna under 

regional anestesi. Därmed har patienter under 18 år exkluderats då dessa anses vara barn 

i Sverige. Eftersom patienter med kognitiv nedsättning kan ha svårt att förmedla sina 
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upplevelser av regional anestesi exkluderas även dessa. Vid studier av människors 

upplevelser anses kvalitativa artiklar vara den lämpligaste metoden för ändamålet (Polit 

& Beck, 2012). Vid sökning i CINAHL används avgränsningen ”peer- reviewed” som 

ett inklusionskriterie. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär det att artiklarna är 

granskade och utvalda innan de publicerats. I övriga databaser kontrollerades ”peer-

reviewed” manuellt. Litteraturstudier exkluderades då dessa inte bidrar med ny kunskap 

utan är en sammanställning av andra studiers resultat. Publiceringsår valdes att 

begränsas till tio år, 2009–2019 detta togs bort i sista fritextsökningen. 

 

Tabell 2: Inklusions- och exkludionskriterier 

 Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Population - Patienter som genomgått 

regional anestesi 

- Patienter ≥18 år 

- Patienter med kognitivt 

nedsatthett  

Exposure - Har varit vaken under 

operation 

 

Outcome - Upplevelser av regional 

anestesi 

 

Type of studies - Kvalitativa 

intervjustudier 

- Peer- reviewed 

- Etiskt granskad 

-Publiceringsår 2009–2019 

(se sid. 17) 

 

- Review artiklar 

 

 

6.3 Datainsamling 

Datainsamlingen började med fritextsökningar (se Bilaga A) i olika databaser (CINAHL 

och PubMed) på synonymer inom varje sökblock av PEOT (se tabell 3). Det initiala 

valet av databaser har baserats på tidigare goda erfarenheter av databaserna samt att 

Forsberg och Wengström (2016) menar att dessa två databaser kompletterar varandra. 

PubMed är en stor databas som innehåller medicinsk- och omvårdnadsforskning. 

CINAHL är en mer omvårdnadsinriktad databas som täcker tidskrifter som inte finns i 

PubMed (ibid.). I fritextsökning har trunkering (*) används för att få med sökord med 

flera ändelser t. ex. patient* då inkluderas alla ord som har patient samt något mer som 

patients. Citationstecken (” ”) har använts vilket innebär att en hel fras skall stå ihop för 

att inkluderas t.ex. ”Patient experience”. 
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Tabell 3: Visualisering av databassökning. 

 
 

Genom att mata in olika kombinationer av sökord från PEOT-blocken (se bilaga A) 

generades vetenskapliga artiklar som kunde granskas och nya sökord, sökfraser samt 

ämnesord upptäcktes (Bettany-Salitkov & McSherry, 2016). Dessa nya sökord kunde i 

sin tur genera idéer till nya sökfraser och ämnesord och genom denna metodik 

etablerades en sökstrategi. En annan fördel med att göra fritextsökningar är att den kan 

indikera huruvida det finns underlag för att genomföra en systematisk artikelsökning 

(ibid.).  

 

Fritextsökningarna i CINAHL och PubMed redovisas i sin helhet i bilaga A. För att 

förtydliga hur sökningarna har gått till och vad de olika kolumnerna innebär följer här 

ett exempel (se tabell 4) samt en redogörelse för hur urvalet har gått till. I den vänstra 

kolumnen återfinns vilket datum som själva sökningen genomfördes. Därefter i vilken 

databas som fritextsökningen genomfördes i. Efter detta redovisas vilka sökord som 

använts i berörd fritextsökning.  Därefter redovisas vilka avgränsningar som har använts 

för att minska mängden träffar i databasen. I detta exempel har avgränsningen varit 

artiklar på engelska, Peer Reviewed samt att det finns tillgängliga abstrakt att läsa. Efter 

första artikelsökningen togs avgränsningen tillgängligt abstrakt bort då detta begränsade 

mängden tillgängliga artiklar. Efter avgränsningar redovisas det totala antal träffar som 

erhållit vid sökningen. Första sorteringen sker genom att titeln på artikeln läses. Om den 

verkar relevant läses även abstraktet, vilket redovisas i tabellen. I kolumnen ”lästa i 

fulltext” redovisas artiklar som har lästs i fullo och i ”granskade artiklar” redovisas 

artiklar som genomgått kvalitetgranskingen (se bilaga D). Till sist redovisas eventuella 

artiklar som valts ut att inkluderas i litteraturstudien. Efter fritextsökning (se Bilaga A) 

har det framkommit att det fanns vetenskapliga artiklar rörande litteraturstudiens ämne 
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men i begränsad kvantitet. Beslut fattades ändå att genomföra en systematisk 

artikelsökning utifrån databasernas ämnesord och fritextsökningar.  

 

Tabell 4: Exempel av fritextsökning 

 
 

Den systematiska artikelsökning har gjorts genom en strukturerad sökningsstrategi i 

CINAHL (se bilaga B) och PubMed (se bilaga C), vilket noggrant redovisas så att 

sökningen kan återskapas av andra (Bettany-Salitkov & McSherry, 2016). CINAHLS 

ämnesord kallas för ”CINAHL Headings” och underordnad dessa är ”subheadnings”, 

vilket kan beskrivas som mindre ämnesord (Forsberg & Wengström, 2016). I PubMed 

kallas motsvarande ämneslista för ” Medical Subject Heading”, Mesh, (ibid.). Dessa har 

kombinerats systematiskt med de så kallade ”Boolean operators” (OR och AND) 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Vid ämnesordsökningar i CINAHL har även 

funktionen ”explode” (+) använts, vilket innebär att alla ämnesord som ligger under valt 

sökord i CINAHLS hierarkin inkluderas i sökningen. I PubMed har valdes att 

automatiskt inkludera alla underliggande ämnesord i hierarkin.  

   

Med utgång i PEOT (varje bokstavsblock) och utefter gjorda fritextsökningar valdes 

passande ämnesord (se visualisering på sökning i CNAHL i tabell 3). Därefter 

kombinerades ämnesord och fritextord inom varje sökblock med OR. När sökningen 

efter alla kategorier var gjord kombinerades dessa med AND. Genom att kombinera 

ämnesordslistor med eventuella Subheadings och fritextord ges en bred men precis 

sökning av valt ämnesområde (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016; Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Nästan samma redovisningsschema som för fritextsökningen (se Bilaga B och C) 

användes för att redovisa sökresultatet i den systematiska artikelsökningen. Skillnaden 

är att i fritextsökningen gjordes urvalen direkt efter varje artikelsökning dvs. genererade 

artiklar sorterades efter titel. I den systematiska artikelsökningen sker endast urvalet 

efter att alla blocken har kombinerats och avgränsningar har applicerats. Varje sökning 

benämns efter vilken ordning den görs S1 är alltså sökning ett och S2 är följaktligen 

sökning två. Detta är viktigt då sökningar kombineras och detta redovisas som i S3 där 

det står S1 OR S2 där har alltså sökning ett och två vilka kombinerats med OR (se 

Bilaga B). När väl fritextsökning samt ämnesord har gjorts för de tre blocken har dessa 

kombinerats med AND som synes i sökning S10 (se Bilaga B). När väl detta är gjort 

läggs först då olika avgränsningar på såsom ”Peer Reviewed” och ”English Language”. 

Efter att detta har genomförts läses artiklar efter samma struktur som beskrivits i 

fritextsökningen dvs artikelurval sker först efter titel sedan abstrakt därefter läses 

artiklar i sin helhet. 
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I CINAHL erhölls 23 träffar och efter granskning fanns två vetenskapliga artiklar samt 

en som hade hittats vid fritextsökningen, redovisas som dubblett. I databasen PubMed 

erhölls 250 träffar, efter granskning var det endast tre artiklar som var relevanta och 

dessa hade redan funnits i fritextsökningen. Anledning till att 250 artiklar inte generade 

några nya artiklar var att de inte uppfyllde inklusionskriterier för litteraturstudien. 

 

Då den systematiska artikelsökningen genererade få nya artiklar valdes att utöka 

artikelsökning till databaserna PsycInfo, SveMed+, Applied Social Sciences Index and 

Abstracts (ASSIA) och Web of Science. Psycinfo är en databas som innehåller 

psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad. SveMed+ är en databas som 

innehåller nordisk vårdforskning och är en utökad version av SveMed (Forsberg & 

Wengström, 2016). ASSIA innehåller forskning inom samhällsvetenskap bland annat 

hälsa, vård, och geriatrik (ibid.). Web of Sciene är en bred databas som inte exklusivt 

innehåller omvårdnadsforskning (Linnéuniversitetets universitetsbibliotek, 2019a).  

 

Sökningar i databasen SveMed+ generade vid fritextsökning (se bilaga A) fåtalet träffar 

och dessa granskades varvid en artikel inkluderades. Då fritextsökningen generade så 

pass få träffar valdes det att inte göra en systematisk artikelsökning i denna databas. 

PsycInfo generade 125 (se Bilaga A) träffar men ingen artikel valdes ut då de hade fel 

fokus. Följaktligen valdes det inte heller i denna databas att göra en systematisk 

artikelsökning beroende på fåtalet relevanta träffar. Vid sökning i databasen ASSIA 

generades träffar (se Bilaga A). I sökningen valdes två artiklar ut och ytterligare en 

dubblett hittades. Vid sökningar i databasen Web of Science (se Bilaga A) generade två 

artiklar, bägge var sedan tidigare funna i annan databas. 

 

Då sökning i databaserna PsycInfo, SveMed+, ASSIA och Web of Science genererade 

två nya artiklar därefter valdes det att göra ytterligare fritextsökningar i databasen 

CINAHL (se bilaga A). För att ytterligare utöka artikelsökningen valdes även 

exklusionskriteriet angående artikelns publiceringsår att tas bort. Denna sökning 

generade två nya artiklar och två dubbletter. Vid granskning av de utvalda artiklarna 

noterades det att en del av de nytillkomna artiklarna inte hade några ämnesord eller 

fritextord som inkluderats i den andra och tredje sökblocket (se tabell 3). Detta var 

orsaken till att de inte hittades i de systematiska artikelsökningarna. 

 

6.4 Sammanställning och kvalitetsgranskning  

Totalt sammanställdes och kvalitetsgranskades tio artiklar (se bilaga E). 

Sammanställningen gjordes utifrån syfte, perspektiv, design, metod, analys, urval och 

deltagare. Detta gjordes för att få en övergripande syn av innehåll och kvalitét i utvalda 

artiklar.  

 

När det kommer till att välja ut högkvalitativa artiklar rekommenderas det att välja en 

erkänd granskningsmall (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Med detta i åtanke 

valdes Statens beredning för svensk medicinsk utvärdering, SBU, (se bilaga D) 

kvalitetsgranskningsmall då den redan var bekant. I granskningsmallen besvaras ett 

antal frågor med ”ja” och ”nej” beroende på om den vetenskapliga artikeln uppfyller 

berörd fråga. Om inte ”ja” eller ”nej” kan besvaras så kan ett tredje alternativt användas 

och det är ”oklart” och den används när uppgiften inte går att få fram från texten. I 

granskningsmallen ingår även ett fjärde alternativ och det är ”ej tillämpar”. Detta menar 

SBU skall användas då frågor inte är relevanta för studien. Då alla frågor i 

granskningsmallen ansågs relevanta har inte ”ej tillämpar” används som ett alternativ i 

kvalitetsgranskningen. 
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Olsson och Sörensen (2011) rekommenderar att om vald granskningsmallen innehåller 

”ja” och ”nej” frågor bör dessa omvandlas till ett poängsystem. Poängsättningen gjordes 

på följande sätt: JA = 2 poäng, NEJ= 0 poäng och OKLART=1 poäng. Detta innebär att 

en artikel kan uppnå maximalt 42 poäng. Varje artikels poängsumma omvandlas till ett 

procenttal. Beroende på procenttal kommer artikeln inkluderas i kategorin ”hög”, 

”medelhög” eller ”låg” kvalitét. Med hög kvalité avses de artiklar som når upp i 80–

100%. Medelhög kvalitet inkluderar de artiklar som uppnår 70–79%. Låg kvalitet får de 

artiklar som hamnar i procentspannet 60–69 %. Ett exempel på detta kan vara en artikel 

som erhåller 30 poäng. Detta skulle omvandlas till 71 % och därmed av ”medelhög” 

kvalitet. I litteraturstudien har enbart vetenskapliga artiklar med ”hög” och ”medelhög” 

kvalitet inkluderats.  

 

6.5 Dataanalys 

Innehållsanalys har utformats efter Bettany-Salitkov och McSherry (2016) och den har 

utförts på följande sätt: 

 

1. Varje enskild vetenskaplig artikel lästes i sin helhet individuellt ett flertal gånger för 

att författarna skulle bekanta sig med dess innehåll.  

 

2. Resultatdelen lästes i utvalda vetenskapliga artiklar och meningsbärande enheter 

färgmarkerades utefter huvudkategori.  De meningsbärande enheterna kopierades in i en 

mall under respektive huvudkategori (se exempel i Bilaga F). Därefter kodades 

enheterna och tillskrevs underkategori. Sedan bearbetades underkategorier och 

eventuellt snarlika förenades i ett försök att skapa enhetlighet och överblickbarhet. 

Denna process upprepades på alla artiklar i litteraturstudien. 

 

3. Författarna träffades för att gemensamt sammanställa resultatets huvudkategorier. 

Därefter sammanställdes bådas dataanalyser vilket fick utgöra litteraturstudiens resultat. 

 

6.6 Forskningsetiska övervägande 

Den etiska grunden för humanforskning idag är World medical association (2013). I 

deklarationen beskrivs principer som forskare bör eftersträva när det kommer till att 

bedriva forskning. Bland dessa principer nämns bl.a. bevarandet av patientens 

välbefinnande samt hälsa. Deklarationen nämner även behovet av att forskning bör vara 

granskad av etikkommitté. Efter att ha genomfört Etikkommittén Sydosts (2018) ”etisk 

egengranskning” fanns inget behov av att skicka in en ansökan om etikgranskning. 

 

Inom forskning finns det fyra etiska principer. Det första är kravet på information där 

deltagare har rätt att få information för att kunna fatta ett beslut om att antingen deltaga 

eller inte deltaga. De kan även avbryta sin medverkan när helst de önskar. Det andra 

kravet är samtyckeskravet som innebär att innan forskningen påbörjas ska samtycke 

från alla deltagare inhämtas. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, d.v.s. att 

deltagarnas identitet skall skyddas så att inte obehöriga får tillgång till den. Den fjärde 

och sista kravet är nyttjandekravet som bl.a. innebär att forskningsmaterial inte får 

användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Inkluderade artiklar i litteraturstudien ska följa dessa fyra etiska principer. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) ska artiklar som väljs ut för systematisk litteraturstudie 

vara antingen godkänd av etikkommitté eller att det redovisas noggrant hur etiska 
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övergående har gjorts i artikeln. Dataanalysen i litteraturstudien har skett genom en 

innehållsanalys av tidigare publicerade kvalitativa vetenskapliga artiklar. Konkret 

innebär detta att författarna till denna litteraturstudie inte kommer att ha tillgång till 

känsliga data då denna redan har kodats av artikelförfattarna. Risk-nyttoförhållandena 

anses därmed vara god och därför behövs ingen speciell hantering av datamaterial efter 

avslutad studie då materialet redan är publicerat.  

 

6.6.1 Förförståelse  

För en litteraturstudie är det viktigt att författarna är medvetna och förstår betydelsen av 

sin egen förförståelse (Forsberg & Wengström, 2016; Olsson & Sörensen, 2011). 

Genom att redovisa en sammanställning av det aktuella forskningsläget samt redovisa 

hur urvalsprocess och syntetisering av resultat har genomförts eftersträvas att inte 

förförståelsen ska påverka litteraturstudiens resultat (Forsberg & Wengström, 2016; 

Olsson & Sörensen, 2011).    

 

6.7 Studiens betydelse 

Regional anestesi används idag i större utsträckning inom operation då det finns många 

fördelar med detta. Efter att ha sökt i olika databaser noterades det att det fanns flera 

artiklar, som studerar patienters upplevelser, men har en kvantitativ ansats. Dessa 

artiklar påvisar endast vad patienterna känner såsom rädsla och i vissa fall även vad som 

orsakar deras rädsla. Det fanns färre artiklar med kvalitativ ansats. Polit och Beck 

(2012) anser att upplevelser bäst studeras med en kvalitativ ansats och därmed har 

denna design används i litteraturstudien. Vid genomsökning efter kvalitativa artiklar 

fanns en geografisk spridning över stora delar av världen med en klar dominans bland 

de skandinaviska länderna. Det råder även en spridning i vilken typ av blockad som har 

använts när patienters upplevelse av regional anestesi har undersökts. Genom att ha 

genomfört en systematisk litteraturstudie har patienters upplevelser av regional anestesi 

kunnat sammanföras till en ny helhet. 

 

7 Resultat 
Efter att ha genomfört analysen framträdde tre huvudkategorier. De tre 

huvudkategorierna är ”Regionala anestesins direkta inverkan på patienten”, 

”Upplevelser av att överlämna men ändå vilja behålla kontrollen över sin kropp” och 

”Patienters upplevelser av interaktion med vårdpersonal och operationsmiljön”. I 

resultatet används omväxlande anestesisjuksköterska och vårdpersonal detta beror på att 

en del artiklar har haft fokus på anestesisjuksköterskans och patienten medan en del har 

valt att benämna vårdpersonal. Vi har därför valt att behålla de benämningar som 

originalartiklarna använder då fokusen för studien är patientens upplevelse.   

 

7.1 Regionala anestesins direkta inverkan på patienten. 

Under denna kategori redovisas hur regional anestesi konkret påverkar patienten. Med 

detta menas t. ex. den smärta som orsakas vid anläggning av regional anestesi. De 

kunde känna oro och rädsla över att blockaden inte skulle släppa och att den då 

temporära förlamningen blir permanent. Patienterna beskrev även den besynnerliga 

känsla som uppstod när blockaden har haft effekt och berörd kroppsdel plötsligt 

upplevdes ha slutat att existera.  
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7.1.1 Smärta 

En central del i patienters upplevelser av regional anestesi var smärta (Bergman, 

Stenudd & Engström, 2011; Henningsen, Sort, Møller & Herling, 2018; Mauleon, Palo-

Bengtsson & Ekman, 2007; McCloud, Harrington & King, 2011; McCloud, Harrington 

& King, 2011). Anläggningen av nervblockaden och då framförallt injektionerna 

upplevdes orsaka mest smärta under hela vårdförloppet. Den var så intensiv att den 

knappt gick att uthärda och det var svårt att fokusera på något annat (ibid.). I motsats till 

detta fanns det en del som accepterade smärtan för stunden då detta var ett steg i att 

förhindra framtida komplikationer och att återfå tidigare funktionsnivå (Bager et al., 

2015; Mauleon et al., 2006; McCloud et al., 2011; McCloud et al., 2013).  

  

Det beskrevs som fruktansvärt smärtsamt när läkaren missade och träffade ben och 

sedan gjorde ett nytt försök för att även då misslyckas (Bager, Konradsen & Sander 

Dreyer, 2015). Frustrationen och hur misstron mot läkarens kunskap ökade med varje 

nytt försök och till slut önskades det att byta läkare i hopp om att slippa smärtan (ibid.). 

Den kunde upplevas outhärdlig och ibland uppstod ett behov av sedering för att kunna 

uthärda situationen (Henningsen, Sort, Møller & Herling, 2018; McCloud et al., 2011; 

McCloud, Harrington & King, 2013). Sedering kunde även användas när patienter 

kände ett stort obehag över att vara vaken under operation. Det gjorde en märkbar 

skillnad och underlättade mycket för patienten (ibid.). 

 

Smärta kunde även uppstå när nervblockaden slutade att verka men kunde även inträda 

mer gradvis (Bager et al., 2015; Bergman et al., 2011; Ying, Levy, Shan, Hung & Wah, 

2001). Generellt sett var den lokaliserad till operationsområdet samt injektionsstället för 

den regionala anestesin (ibid.). Smärtan beskrevs som brännande och en del beskrev den 

som nålstick (Henningsen et al., 2018). Den kunde vara i ett antal timmar men för vissa 

kunde smärtan gradvis avta och då upplevas mindre intensiv. För en del patienter var 

smärtan så pass påtaglig att de behövde extra analgetika. En del patienter valde att 

uthärda smärtan då oron för biverkningar av analgetika var starkare än behovet av 

smärtlindring. Det verkade råda en viss osäkerhet hos en del patienter om vilka 

indikationer som berättigade analgetika och detta innebar att de t.ex. tog mer analgetika 

på fel symtom, som trötthet eller oro. En patient med morfinpump tog en dos morfin för 

att sedan avvakta en kort stund för att ta ytterligare en dos. Patienten beskrev till sin 

förvåning att inget hände förutom att han/hon blev trött och tillslut somnade. I efterhand 

trodde patienten att det inte var smärtan utan snarare oro som gjorde att han/hon kände 

behovet av smärtlindring (ibid.). I kontrast till detta upplevde en del patienter ingen 

smärta när nervblockaden slutade verka (Bergman et al., 2011). 

 

7.1.2 En tillfälligt förlorad kroppsdel 

Patienter kunde även uppleva att sin fysiska kropp förändrades under anestesi (Bager et 

al., 2015; Bergman et al., 2012; Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & Österberg, 

2012). De beskrev sin bedövade kroppsdel som overkligt immateriell och detta bidrog 

till upplevelsen att kroppen befann sig i två delar. Kroppsdelen upplevdes vara 

bortkopplad bortom kropp och medvetande. Det var svårt att föreställa sig hur en 

bedövad kroppsdel skulle upplevas. Den kunde kännas bortdomnad, svullen, 

svampliknande och upplevdes därför annorlunda och skild från resten av kroppen. Den 

upplevdes så pass skild från kroppen att den beskrevs som ett främmande objekt som 

inte var en del av kroppen (ibid.). 
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7.1.3 Oro/rädsla 

Flera patienter beskriver en rädsla av att anestesin skulle orsaka permanenta skador, 

som skulle orsaka funktionsnedsättning för patienten (Bager et al., 2015; Henningsen et 

al., 2017; Mauleon et al., 2006; McCloud et al., 2011; McCloud, Harrington & King, 

2013; Webster et al., 2011). Bager et al. (2015) betonar att spinalblockad upplevs mer 

skrämmande jämfört med andra nervblockader då en kanyl förs in nära ryggmärgen. En 

patient som fick ryggsmärgsblockad kände panik och upplevde det svårt att andas när 

bedövningen börjat verka. Han/hon konstaterade i efterhand att det förmodligen var 

panik som orsakat känslan av att inte kunna andas. Patienten kände sig ändå trygg i 

situationen då han/hon visste att vårdpersonalen skulle hjälpa till med andningen om det 

behövdes (ibid.).  

 

Stress och oro inför operation resulterade även i en fysisk påverkan i form av högt 

blodtryck (Webster, Bremner, Colin & McCartney, 2011). Han/hon berättade att 

blodtrycket var så pass högt att läkaren övervägde att ställa in operationen. Patienten 

upplevde att han/hon hade fått bra information och stöttning från vårdpersonalen men 

blev trots detta väldigt nervös på tanken av att dennes knä skulle bytas ut. Själva tanken 

på att någon skulle såga och skära i hans/hennes kropp upprörde patienten avsevärt. Det 

upplevdes känslosamt att bli behandlas på samma sätt som en bil där reservdelar byts ut 

när de blivit utslitna (ibid.). 

 

Rädslan tilltar när endast delar av den bedövade kroppsdelens funktion kom tillbaka 

(Bager et al., 2015). När operationen var över blev patienter snabbt otåliga över att 

anestesin inte släppte då denne ville återfå full funktion. När funktionen återkom ledde 

detta till en stor glädje då det var ett steg närmare tillfrisknandet (ibid.).  

 

Olika ljud från operationen kunde upplevas som ångestfullt (Mauleon et al., 2006; 

Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2015; Ying et al., 2001). Ljudmiljön påminde en patient 

om sitt verkstadsarbete med hamrande och sågande (Mauleon et al, 2006). Hos patienter 

med litet förtroende för vårdpersonalen orsakade oväntad ljud mer stress och oro. Även 

på vilket sätt vårdpersonalen kommunicerade med varandra samt vilka ord som valdes 

påverkade patienten. Ljud kunde även väcka nyfikenhet. Patienter fick en olustkänsla 

när ord som såg, cement och hammare användes då de används inom byggbranschen 

och inte förknippades med vård av människor (ibid.). En beskrev att ljudmiljön var så 

påtaglig och hade hellre önskat att operationen utförts under generell anestesi då 

han/hon hade sluppit höra ljud. Men han/hon var införstådda i fördelarna med att 

genomföra operationen under regional anestesi och valde därför ändå att vara vaken 

(Pulkkinen et al, 2015).  

 

Det visade sig att de som hade tidigare erfarenhet av att opereras i regional anestesi 

kände sig lugnare och mindre stressade för att de visste vad som skulle ske (Bergman et 

al., 2012; McCloud et al., 2013). Hade de däremot dålig erfarenhet påverkade detta 

deras inställning negativt. De som inte hade genomgått någon form av anestesi eller 

operation kände rädsla inför detta. Tidigare erfarenhet av regional anestesi bidrog till 

process kändes bekant och mindre obehaglig (ibid.). 

  

7.2 Upplevelser av att överlämna men ändå vilja behålla kontrollen 

över sin kropp. 

Flertalet patienter beskrev att de tyckte det kändes jobbigt att överlämna ansvaret för sin 

kropp och hälsa till någon annan. I denna kategori berörs patienters upplevelser av 
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överlämnandet och de på olika sätt antingen försöker förlika sig med detta eller försöker 

återta en känsla av kontroll. 

 

Upplevelsen av att överlämna kontrollen över sin kropp och hälsa till vårdpersonalen 

kunde upplevas som positivt men även negativt (Bager et al., 2015; Karlsson et al., 

2012; Mauleon et al., 2006; Ying et al., 2001). Det var individuellt hur patienter valde 

att hantera situationen antingen genom att överlämna kontrollen eller använda sig av 

strategier för att bibehålla känslan av kontroll. Upplevelserna av att vara vaken under 

anestesin varierade och kunde yttra sig på olika sätt (ibid.). Patienter insåg att 

operationen var nödvändig och var därmed tvungen att lita på vårdpersonalen och 

överlämna sig i deras händer, även om detta kändes obehagligt (Karlsson et al., 2012; 

Mauleon et al., 2006). Andra beskrev att de absolut inte ville höra vad operatören gjorde 

och uttryckte en stor oro över att något skulle inträffa under operationen och påföljande 

konsekvenser (Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 2006). Det kunde även upplevas 

skönt att vara vaken under operationen då kunde ha koll på vad som hände och kunde 

kommunicera med vårdpersonalen (Bergman et al., 2012; Ying et al., 2001) 

 

Musik kunde användas av patienter för att hantera situationen. Genom att få möjligheten 

att välja om de ville lyssna på musik eller inte. Genom detta val kände patienterna att de 

kunde behålla en viss form av kontroll över sin situation (Bergman et al., 2012; 

Karlsson et al, 2012; Ying et al., 2001). För vissa innebar valet att lyssna på musik att 

de kunde stänga ute ljud från operationen och lättare slappna av (Bergman et al., 2012; 

Ying et al., 2001). I motsats valde vissa patienter att inte lyssna på musik (Karlsson et 

al, 2012). Genom detta val kunde de följa med i vårdpersonalens konversation och få en 

uppfattning om vad operatören gjorde. En del hade ett stort behov av att behålla 

kontrollen då de kände att operatören kunde göra vad den ville om patienten lyssnade på 

musik (ibid.). Patienter som hörde ljud men inte såg vad som hände under operationen 

kände sig inte involverad och detta ledde till osäkerhet (Bergman et al., 2012). De blev 

oroliga och kände att de inte hade någon kontroll över situationen då de inte visste om 

det som skedde var normalt eller inte. När något avvikande inträffade som patienten inte 

hade fått information om innan resulterade detta i en känsla av utsatthet och en känsla 

av förlorad kontroll (ibid.).  

 

7.3 Patienters upplevelser av interaktion med vårdpersonal och 

operationsmiljön. 

Det fanns även yttre faktorer som påverkade patienters upplevelser av att vara vaken 

under operation i regional anestesi. Genom att vara vaken får patienter möjlighet till att 

interagera med vårdpersonal och olika upplevelser av operationsmiljön.  

 

7.3.1 Patienters upplevelser av interaktionen med vårdpersonal 

En del patienter uppgav att de hade ett stort förtroende för vårdpersonalens expertis. 

Detta hjälpte till att hantera den eventuella bristen på kontroll som de kände och känsla 

av att vara utelämnad (Karlsson et al., 2012; Webster et al., 2011).  

 

Genom en god vårdrelation upplevde sig patienter lättare kunna hantera upplevelser av 

anestesin och operationen (Bager et al., 2015; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 

2012). Vårdpersonalens vilja att skapa en vårdrelation till patienten upplevdes som 

professionell och detta bidrog till att de kände sig lugna och kunde medverka i sin vård. 

(Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012). De hade någon att tala med om vardagliga 

saker, vilket bidrog till en mer lättsam stämning. Ett gott arbetsklimat bidrog till att 
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patienten kände sig trygg och kunde slappna av (Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 

2012.).  

 

När patienten kunde etablera ögonkontakt med anestesisjuksköterskan bidrog detta till 

att han/hon kände sig bekräftad och trygg i situationen (Bergman et al., 2012; Karlsson 

et al., 2012). När de inte kände att anestesisjuksköterskan var tillräckligt nära gav detta 

en känsla av osäkerhet och distans. Även om anestesisjuksköterskan var fysiskt nära 

upplevde patienten att personalen var för långt ifrån då de inte hade ögonkontakt 

(Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012.). Anestesisjuksköterskans övervakning 

består till viss del av digital monitorering av vitala parametrar (Karlsson et al., 2012). 

En patient betonade vikten av den kroppsliga kontakten mellan patient och vårdare samt 

att detta bidrog till att denne kände sig sedd (ibid.).  

 

Kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare ligger till grund för en 

välfungerande vårdrelation (Bager et al., 2015; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 

2012; Pulkkinen et al., 2015). Genom god kommunikation känner sig patienten 

inkluderad och inte objektifierad och hade då möjlighet att få kontinuerlig information 

samt en möjlighet att kunna ställa frågor. Patienter var väldigt nöjda med den utförliga 

informationen de fått under operationen och kände sig därmed förberedd. Information 

var så pass utförlig att denne trodde att personalen själva hade genomgått operationen. 

De visste vad som skulle hända och informerade om hur operationsförloppet kunde 

upplevas. Detta bidrog till att de kände sig trygga och kunde lita på personalens kunskap 

(Bager et al., 2015; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Pulkkinen et al., 2015).   

 

Genom att vårdpersonalen observerar patienten noga kan tidiga tecken på smärta, 

illamående eller obehag upptäckas och detta bidrog till att patienten kändes sig väl 

omhändertagen (Ying et al., 2001). Däremot upplevde vissa att personalen var mer 

besvärlig. De upplevde det jobbigt när personalen ställde och upprepade många frågor. 

De önskade vara ifred och koncentrera sig på att hantera situationen. Mängden personal 

på operationssalen och ljudnivån påverkade patienterna, vissa upplevde tystanden som 

obehaglig (ibid.).  

 

Genom information kunde patienten lättare hantera situationer som uppstår medan vissa 

upplevde att om den var för detaljerade skapades mer oro (McCloud et al., 2013; Ying 

et al., 2001). Tiden från att information givits till operationen började beskrevs vara för 

kort och att de därför inte hunnit bearbeta den (Henningsen et al, 2018; McCloud et al., 

2011). En patient blev orolig när vårdpersonalen började steriltvätt då han/hon 

fortfarande hade känsel kvar (Bager et al., 2015). Detta skapade oro hos patienten då 

han/hon trodde att för liten mängd läkemedel hade givits. Han/hon kände en otrygghet 

och var rädd för att de skulle börja operera utan att kroppsdelen var helt bedövad. När 

anestesin sedan hade fått full effekt blev han/hon lättad och kunde slappna av (ibid.). 

 

7.3.2 Patienters upplevelser av operationsmiljön. 

Själva operationsmiljön beskrevs av en del patienter som professionell och varm 

(Bergman et al., 2012; Mauleon et al., 2006). En påpekade att det var bra att lampornas 

läge kunde justeras så att de inte lyste i ansiktet. Någon beskrev att operationsmiljön 

upplevdes avskalad och ren men kändes ändå varm och omhändertagande. Det fanns 

även de som uppfattade operationsmiljön som obehaglig och främmande (Bergman et 

al., 2012; Mauleon et al., 2006). Patienter kunde även uppleva operationsmiljön som 

obehaglig då den kändes främmande, kall och skrämmande (Mauleon et al., 2006; Ying 
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et al., 2001). Operationsbordet kunde kännas smalt och obekvämt och bidrog där med 

till miljöns negativa påverkan på patienten (ibid.). 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Metod 

Litteraturstudien har belyst patienters upplevelser av att vara vakna i regional anestesi. 

Med tanke på studiens syfte ansågs en kvalitativ ansats vara lämplig (Forsberg & 

Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012). Andra tänkbara metoder för att studera 

litteraturstudiens syfte hade kunnat vara olika former av innehållsanalys som 

metasyntes. Metasyntes valdes inte då vi ansåg oss ha för få artiklar. En alternativ 

metod hade varit en enkätstudie eller intervjustudie, med öppna frågor (Polit & Beck, 

2012). Om en enkät- eller intervjustudie hade använts skulle endast fåtalet patienters 

upplevelser studerats jämfört med en litteraturstudie där ett större antal patienters 

upplevelser kan studeras. Genom att tolka redan publicerade artiklar kan en ny kunskap 

om redan bearbetat material erhållas (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Författarna 

till litteraturstudien hade tidigare i sina respektive kandidatuppsatser gjort 

litteraturstudier med innehållsanalys vilket innebar en viss erfarenhet vid starten av 

uppsatsen. Men då kunskapskraven är betydligt högre på magisternivå har fördjupad 

kunskap införskaffats genom metodböcker, internet och handledare.  

 

Forskning kring ämnet har tidigare gjorts med både en kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Vid datainsamlingen har forskarna ibland valt att ställa frågor innan ingreppet om vad 

som oroar patienten. Andra har valt att intervjua patienter efter ingreppet om deras 

faktiska upplevelser. Det vanligaste verktyget för datainsamlingen har varit genom 

enkäter och intervjuer. Studier har ibland valt att fokusera på enskilda känslor såsom 

oro. 

 

8.1.2 Datainsamling 

Insamlingen av kvalitativa artiklar har skett genom artikelsökningar i flera databaser 

(ASSIA, CINAHL, PsycInfo, PubMed, SveMed+ och Web of Science).  

Initialt valdes det att göra sökningar i PubMed och i CINAHL då dessa är bekanta. 

Dessa databaser anses även komplettera varandra inom omvårdnadsforskning (Forsberg 

& Wengström, 2016). Artikelsökningar i de två databaser, CINAHL och PubMed, 

visade sig inte generar tillräckligt med kvalitativa artiklar för att kunna genomföra en 

litteraturstudie. Antalet databaser utökades till att inkludera ASSIA, PsycInfo, SveMed+ 

och Web of Science. Dessa databaserna berör omvårdnadsforskning och 

rekommenderas av Linnéuniversitetets universitetsbibliotek (2019b). Detta genererade 

ytterligare artiklar till litteraturstudien. Kunskapen om de övriga databaser som 

användes var begränsad vid början artikelsökningarna. Men då de använder sig av 

liknande sökfunktion och med hjälp från bibliotekarie kunde även adekvata sökningar 

genomföras i dessa databaser. Antalet databaser styrker litteraturstudiens resultat då 

samma artiklar återfanns i flera databaser men inga nya artiklar hittades. Detta kan 

indikera att inga fler artiklar finns att tillgå. I och med att samma artiklar dök upp i olika 

databaser borde detta tyda på att rätt sökord har använts. 

 

Vid utformningen av sökstrategin användes Bettany-Saltikov och McSherrys (2006) 

bok med utgångspunkt i PEOT-metoden och användningen av bl.a. trunkering. Genom 

detta kunde en gedigen och noggrann sökning av artiklar genomföras. De strukturerade 
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artikelsökningarna gjordes efter instruktioner från universitetsbiblioteket, vilket sedan 

validerade av bibliotekarie från samma bibliotek. Detta anses därmed stärka 

tillförlitligheten i artikelsökningarna.  

 

Vid databassökningar framkom det en del artiklar med en kvantitativ ansats som hade 

kunnat ge insikt i litteraturstudiens syfte. Kvantitativa artiklar strävar efter att skapa 

översikt och generaliserbarhet detta ansågs därför inte vara en lämplig metod för 

studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Kvalitativa artiklar avser däremot att 

försöka skapa en djupare förståelse för studerat område, därför ansågs denna metod 

bättre kunna besvara litteraturstudiens syfte (ibid.)  

 

8.1.3 Urval 

Urvalet av vetenskapliga artiklar har skett i fyra steg. Första urvalet skedde vid 

titelgranskning av artiklar, de artiklar som ansåg ha bra titel för studiens syfte där lästes 

abstraktet. Om artikeln fortfarande var intressant efter genomläsning av abstrakt lästes 

artikeln i sin helhet. Alla vetenskapliga artiklar som inkluderades i litteraturstudien var 

kollegialt granskade (Peer- reviewed) detta bekräftades genom sökningar i UlrichsWeb. 

Detta stärker artiklarnas resultat och därigenom litteraturstudien. En avgränsning till 

engelskspråkiga artiklar ter sig naturligt då engelska är det vanligast språket i dagens 

forskning samt att författarna till litteraturstudien känner sig kompetenta att läsa artiklar 

på detta språk. Självklart innebär detta en reducering av andelen artiklar som kan 

inkluderas, som exempel exkluderades en artikel av 24 i CINAHL medan det i PubMed 

exkluderades 21 av 271 artiklar. Detta innebär att artiklar som har skrivits på andra 

språk inte har inkluderats som skulle kunnat bidragit med ytterligare kunskap kring 

patienters upplevelser.  

 

En möjlig påverkan på litteraturstudiens trovärdighet är den begränsade mängd artiklar 

som har kunnat inkluderas. Dock har en grundlig artikelsökning genomförts och då 

dubbletter har funnits i flera databaser bör detta tyda på att flertalet av artiklarna har 

hittats. Mängden artiklar kan innebära en begränsning i litteraturstudiens överförbarhet 

till andra situationer. Det som ändå stärker litteraturstudiens trovärdighet är att patienter 

generellt upplever regional anestesi på likande sätt. Även om fler artiklar hade varit 

fördelaktigt är det inte säkert att fler skulle bidragit med ny information. Forsberg och 

Wengström (2016) betonar dock att det finns en stryka i varje patients röst. Därmed bör 

även en begränsad mängd artiklar kunna generera ny och djupare kunskap. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim, (2017) syftar kvalitativa innehållsanalyser till att 

belysa variationer av studerad upplevelse. Trovärdigheten höjs om studien lyckas fånga 

alla variationer av upplevelser. Det betonas att mängden data inte nödvändigtvis 

behöver betyda högre trovärdighet för en studie utan det är snarare kvalitén på data som 

är avgörande (ibid.).  

 

Flertalet artiklar lästes i sin helhet och tio artiklar inkluderade i litteraturstudien. Det 

råder variation mellan olika former av regional anestesi i utvalda artiklar. Regional 

anestesi kan ske på flertalet sätt. Upplevelser av denna blockad kan variera utefter var 

blockaden sätts. Rimligen bör det vara en skillnad i att få en fotblockad där endast foten 

blir bedövad jämfört med att erhålla en spinalbedövning som leder till att hela 

underkroppen blir bedövad. Med samma logik bör upplevelsen skilja på att erhålla en 

ögonblockad kontra fotblockad. Litteraturstudien har visat att upplevelserna inte skiljer 

sig nämnvärt oavsett vilken form av regional anestesi som har används då likande 

upplevelser återkommer. Detta bör innebära att överförbarheten av litteraturstudiens 

resultat kan ske till liknande situationer såsom olika former av regionala anestesi. 
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Alla utvalda artiklar genomgick SBU:s granskningsmall (se bilaga D) där de erhöll 

poängsumma, vilket beskrivits i litteraturstudiens metod. Endast artiklar med hög 

vetenskaplig kvalité valdes därmed att inkluderas i litteraturstudien och detta höjer 

kvalitén på litteraturstudien då kvalitetsgranskningen har skett med en vedertagen 

granskningsmall (Bettany-Saltikov & McSherry 2016). 

 

Gränsen för respondenters ålder sattes vid 18 år då de är myndiga i Sverige. Barn ansåg 

inte lämpliga att inkludera i litteraturstudien då de genomgår en kognitiv utveckling. I 

artiklarna har det funnits ett brett åldersspann allt från 24 år till 87 år gamla. Detta 

skulle kunna höja studiens trovärdighet då det ger möjlighet för variation av 

respondenters upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Generellt sätt var deltagarna i de valda artiklarna fler kvinnor än män. Detta beror 

sannolikt på att kvinnor överlag dominerar just dessa typer av operationer. I en artikel 

(III, se bilaga E) utgjordes respondenterna endast av kvinnor men då den behandlade 

upplevelser av kejsarsnitt och regional anestesi var detta naturligt. Ingen av de utvalda 

artiklarna valde att fokusera på skillnader mellan könen. Författarna till litteraturstudien 

noterade ingen uppenbar skillnad mellan könen och då detta inte var fokusen för studien 

gjorde ingen jämförelse.  

 

Då vi ansåg att det fanns för få artiklar som var publicerade under de senaste tio åren 

togs detta kriteriet bort. Detta medförde att ytterligare två artiklar kunde inkluderas 

varav den äldsta av dessa hade publicerings år 2001 och där själva intervjuerna hade 

genomförts på slutet av 1990-talet. Utvecklingen går framåt som vi beskriver i 

bakgrunden även regional anestesi, därmed skulle åldern på artikeln kunna ha en 

påverkan på vilka upplevelser patienter kan ha av regional anestesi. Det som talar emot 

detta är att båda artiklarna som inte är publicerade inom tio år ändå redogör om 

patienters upplevelse på samma sätt, vilket skulle istället öka litteraturstudiens 

trovärdighet.  

 

När det kommer till den geografiska spridningen av resultatartiklar är de hämtade från 

bland annat Sverige, Kina och Australien. Det är möjligt att denna spridning påverkar 

patienters upplevelser av regional anestesi eventuellt då sjukvården är olika utformad 

och kanske även etiska och kulturella aspekter spelar in. Det noterades däremot att 

fokusen hos artiklar skiljer sig åt. Smärta kan t. ex. dominera vissa artiklar medan andra 

fokuserar på hur patienters upplever förlusten av kontroll under operationen. Om denna 

eventuella skillnad beror på länderna där artiklarna är producerade i eller om det beror 

på artikelförfattarna själva är oklart. Däremot märker vi ingen direkt skillnad överlag 

som skulle tyda på att den geografiska placeringen skulle påverka upplevelserna 

nämnvärt. Alternativt har för få artiklar inkluderats för att notera detta samt att det inte 

är studiens syfte att studera eventuella geografiska skillnader.  

 

Dataanalys 

Litteraturstudiens analysprocess utgick från Bettany-Saltikov och McSherry (2016) och 

följde deras rekommendationer för hur en innehållsanalys bör göras. Detta bör anses 

styrka litteraturstudiens resultat då den är baserad på en vedertagen analysmetod.  

 

Stora delar av analysprocessen genomfördes individuellt av författarna till 

litteraturstudien. Varje författare har enskilt genomfört innehållsanalys av utvalda 

artiklar. Därmed finns det två analyser av varje artikel, vilket innebar att författarna inte 
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har blivit påverkade av varandras förförståelse. Detta medför att bådas perspektiv har 

inkluderats i resultatet. Vid en jämförelse av bägges analyser fanns det skillnad i vad 

som hade extraherats och därmed fanns det olika förslag till huvudkategorier. Efter en 

givande diskussion enades författarna om gemensamma kategorier. Detta styrker 

resultatet då alla artiklar är granskade och har analyserats enskilt vilket ökar chansen till 

att all relevant information har extraherats. Analyserna har utgjort grunden för 

gemensamma diskussioner, som lett fram till fastställandet av huvud- och 

underkategorier.  

 

8.1.4 Förförståelse. 

I litteraturstudien har ett systematiskt arbetssätt eftersträvats i ett försök att inte låta 

egen kunskap och värderingar påverkar resultatet av litteraturstudien. Forsberg och 

Wengström (2016) men även Polit och Beck (2012) betonar att i en kvalitativ studie bör 

forskaren se sig själv som ett subjekt och att denne kommer påverka studien. Däremot 

beskriver de att genom att vara medveten om sin egen påverkan och förförståelse kan 

denna påverkan minimeras men ej helt elimineras (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Genom att noggrant redovisa varje steg i urval, analys och resultatredovisning 

ger vi läsaren möjlighet att själv utvärdera studiens resultat (Polit och Beck, 2012; 

Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

8.1.5 Forskningsetiska övervägande. 

Litteraturstudien har haft för avsikt att alla artiklar som inkluderas ska respektera de 

forskningsetiska principer som beskrivs i berört kapitel. I artiklarna I, III, V, VI, VII, 

VIII och IX (Se bilaga E) redogörs det att respondenterna har erhållit information och 

att de givit medgivande att deltaga i studien. Studien har även blivit godkänd av etisk 

kommitté. I artikel II och IV (se bilaga E) har studierna godkänts av danska 

dataskyddsmyndigheten enligt dansk lag behöver studier inte vara godkända av en etisk 

kommitté. Däremot uppfylls resterande krav om skriftlig information etc. I artikel X (se 

Bilaga E) redogörs inte för huruvida patienterna fick information om studie etc. Men 

artikeln valdes att inkluderas då den erhållit godkännande från etisk kommitté. 

 

8.1.6 Överförbarhet 

Lundman och Hällgren Graneheim, (2017) men även Polit och Beck (2012) beskriver 

att genom att redovisa urval, deltagare, datainsamling, analys och intervjukontexten kan 

läsaren avgöra huruvida studiens resultat är överförbart till andra grupper eller 

situationer. Genom en summering av resultatartiklar (Se Bilaga E) och tydligt redovisa 

hur resultatet syntetiserat anses läsaren har erhållit goda möjligheter till att självständigt 

avgöra litteraturstudiens överförbarhet. Då upplevelserna inte skiljer sig mellan de olika 

formerna av regional anestesi anses överförbarheten vara god inom regional anestesi 

och bör även kunna användas på andra former av anestesi där patienter är vakna. 

 

8.1.7 Trovärdighet 

I litteraturstudie har det eftersträvats att inte förvränga eller utelämna information.  

Genom att redogöra och exemplifiera med en tydlig metodbeskrivning och bilagor har 

läsaren getts möjlighet att återskapa urvals- och analysprocess. Genom att kritiskt läsa 

uppsatsen och reflektera över dess innehåll detta för att säkerställa studiens pålitlighet 

och att det finns en ”röda tråd” genom arbetet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Genom att innehållsanalyser har gjort enskillt har en diskussion skett om de två olika 

analyserna detta kan kallas för ”peer debriefing” och stärker studiens trovärdighet då det 

försäkrar att analyserna är förankrade i artiklarnas resultat (Mårtensson & Fridlund, 

2017).  
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Förförståelse av patienters upplevelser av regional anestesi har beskrivits i inledningen 

där det framgår att det finns en begränsad mängd erfarenhet på endast tre veckor. Detta 

skulle kunna anses styrka studiens pålitlighet då författarnas förförståelse har redovisats 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt Polit och Beck (2012) kan inte en 

kvalitativstudie ha trovärdighet utan pålitlighet. 

 

8.1.8 Verifierbarhet 

Verifierbarhet har eftersträvats genom att litteraturstudiens resultat är baserad på båda 

författarnas analyser av utvalda artiklar. Därtill har en diskussion skett om tolkningarna 

som gjorts i analysen. Artiklarna har sedan lästs igenom en andra gång för att 

kontrollera att inget har förvrängts, utelämnats eller misstolkats. Fokusen har varit att 

låta artiklarnas resultat få utforma litteraturstudiens resultat och inte författarnas åsikter, 

motivationer eller perspektiv (Polit & Beck, 2012). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

8.2.1 Patienters upplevelser av regional anestesi 

Smärta utgör en central del i patienters upplevelser av regional anestesi. Själva 

anläggningen av anestesin upplevs av många patienter vara mest smärtsamt. 

Upplevelsen av smärta överensstämmer med tidigare kvantitativ forskning (Matthey et 

al., 2004). Det är tydligt att smärta skapar ett lidande för patienten. Många beskriver 

dock att de är villiga att utstå smärtan då detta ses som ett steg till att bli bättre. Smärta 

återkommer när blockaden slutar ha effekt och det framgår i resultatet att detta kan leder 

till oro då en del patienter beskriver detta som oväntat. Det skilde sig från person till 

person hur själva smärtan hanterades. En del valde att uthärda smärtan utan någon 

ytterligare smärtlindring medan andra inte stod ut och önskade ytterligare smärtlindring. 

Utifrån vad Dahlberg (2014) tar upp angående livsvärlden förklarar hon att flera 

människor kan gå igenom liknande situation men ha olika upplevelser av denna. 

Upplevelsen av smärta liksom andra upplevelser blir därför unik för varje individ 

(ibid.).  

 

Tidigare erfarenheter kommer att påverka hur vi upplever olika situationer och hur 

dessa hanteras. Dahlberg och Segesten (2010) menar att om vårdpersonalen försöker 

förstå patienters tidigare erfarenheter finns det en större möjlighet till att nå patientens 

livsvärld. För att en god vårdrelation ska kunna uppstå är det en förutsättning att 

vårdpersonalen kan närma sig och förstå patientens livsvärld (ibid.). Den levda kroppen 

bär med sig minnen, känslor, erfarenheter och upplevelser (Dahlberg, 2014). Det är 

viktigt att vårdpersonalen har detta i åtanke vid t.ex. anläggning av den regionala 

anestesin för att patienten ska kunna känna tillit och trygghet. Vårdpersonal bör därmed 

vara lyhörd för vad patienten berättar och även uppmuntra han/hon att delge sina 

tidigare erfarenheter.  

 

Många patienter beskriver en upplevelse av att förlora kontakten med den bedövande 

kroppsdelen. Även här skiljer sig upplevelsen och beskrivs på olika sätt. Känslan var att 

kroppsdelen hade försvunnit eller att den exempelvis upplevdes svullen. Upplevelserna 

överensstämmer med vad Paqueron, Leguen, Rosenthal, Coriat, Willer och Danziger 

(2003) beskriver i sin studie. De flesta patienter upplevde att formen, storleken eller 

längden på bedövad kroppsdel förändrades. Den bedövade kroppsdelen kunde även 

upplevas som svullen (ibid.). Detta kan kopplas till livsvärlden och den unika 
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livserfarenheten som alla har. Den biologiska kroppen påverkas av den regionala 

anestesin som i sin tur påverkar upplevelsen av den levda kroppen. Den biologiska 

kroppen är en förutsättning för att en person ska kunna förnimma sin omvärld. Vid 

förändringar av den biologiska kroppen kommer även den levda kroppen att påverkas då 

dessa inverkar på varandra. Kroppsdelen upplevs försvinna tillfälligt från patientens 

medvetande och kan leda till att patienten känner att den har försvunnit. För att hjälpa 

patienten att hantera situationen bör vårdpersonalen upplysa hur det kan kännas att 

erhålla regional anestesi. Karlsson (2013) visar även på att patienter ibland upplever att 

vårdpersonal behandlar kroppen som ett objekt. Detta kan förstärkas vid regional 

anestesi då patienten själv upplever den bedövade kroppsdelen som ett objekt (ibid.). I 

dessa sammanhang är det angeläget att vårdpersonalen har en helhetssyn och ser hela 

patienten som ett subjekt (Arlebrink, 2013; Dahlberg & Segesten, 2010). Det skulle 

eventuellt kunna underlätta för patienten att få se sin bedövade kroppsdel för att kunna 

konstatera att den fortfarande är en del av kroppen.  

 

Oro över att få permanenta nervskador eller bli förlamad framgick tydligt i resultatet. 

Detta styrks av Matthey et al. (2004) kvantitativa undersökning som även den visade att 

patienter uppgav rädsla för att bli permanent förlamad. När det fanns en god 

vårdrelation med tydlig information och kommunikation minskar oron. Detta kan 

relateras till Snellman (2009) som menar att en god vårdrelation kan stärka patienten 

medan en dålig relation istället kan innebära ett vårdlidande. En förutsättning för att 

patienten ska kunna känna sig trygg i att ställa frågor till personalen är att det finns en 

god och trygg vårdrelation (ibid.).  

 

För att minska patientens oro och lidande över att få permanenta nervskador är det 

viktigt att personalen är lyhörd och på bästa sätt försöker etablera en god vårdkontakt. 

Alla patienter är unika och det skiljer sig i hur öppna de är med att delge sina åsikter och 

funderingar. Genom att faktiskt ställa frågan om patienten är orolig över att något ska 

inträffa vid operationen eller under anestesin. Då kan dessa patienter fångas upp och 

informeras och därigenom kanske minska deras oro. Den levda kroppen är fysisk, 

psykisk och existentiell på samma gång, därför kan den ses som förutsättning för 

mänskligt liv (Dahlberg, 2014). Det kan därför vara en utmaning för vårdpersonalen att 

minska patientens oro då en skada på den biologiska kroppen påverkar hela patientens 

existens (ibid.).  

 

8.2.2 Patienters tidigare erfarenheter 

Patienters tidigare erfarenheter påverkade deras inställning till operationen och anestesi. 

De som hade positiva erfarenheter eller hade genomgått tidigare operationer var mindre 

oroliga och stressade. Detta styrks av Bheemanna, Channaiah, Gowda, Shanmugham 

och Chanappa (2017) studie som visade att en majoritet, 75,3 %, av patienter angav 

rädsla inför regional anestesi men efter avslutade operation var de flesta, 92,7 %, nöjda 

med denna anestesiform. 

 

Det verkar finnas en viss okunskap hos befolkningen när det gäller regional anestesi 

vilket eventuellt skulle kunna orsaka en rädsla för denna anestesiform (Matthey et al., 

2004). Det finns fördelar med att opereras i regional anestesi för patienten då de kan ha 

en mindre systemisk påverkan Wattwil (2008). Det finns även ekonomiska fördelar för 

samhället i form av kortare sjukhusvistelse då vissa patienter kan gå hem redan samma 

dag. Enligt Socialstyrelsen (2018) råder det brist på vårdplatser och att det medföra 

längre väntetider på akutmottagningar. Detta medför att vårdavdelningar tvingas 

överbelägga vårdplatser som de ej har bemanning för eller att patienter tvingas 
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utlokaliseras till andra kliniker, som kan sakna rätt kompetens för patientens sjukdom. 

Risken för vårdskador ökar vid överbeläggningar (ibid.). Med detta i åtanke bör det 

eftersträvas att genomföra så mycket dagkirurgiska ingrepp som möjligt och där fyller 

regional anestesi en viktig funktion då den tillåter snabbare hemgång. Kunskapen om 

patienters upplevelser av regional anestesi bör studeras och därmed skulle patienters oro 

eventuellt kunna minskas. Det är därför viktigt att patienten förstår fördelarna med 

regional anestesi.  

  

8.2.3 Vårdpersonalens betydelse 

Patienter är medvetna om att de måste överlämna ansvaret för sin kropp och hälsa till 

vårdpersonal när de skall opereras. Flertalet kan då uppleva en inre konflikt i att veta att 

de måste överlämna kontrollen då de önskar behålla den och detta kan i sin tur skapa ett 

vårdlidande. Detta kan ses som ett etiskt dilemma för patienten som måste överlämna 

kontrollen och ansvaret för sin kropp trots att han/hon inte egentligen vill detta. Vissa 

patienter bevarade kontrollen genom att välja de saker de kunde såsom att lyssna eller 

inte lyssna på musik. Vårdrelationen i dessa situationer visade sig vara avgörande för 

hur bekväm patienterna var med att överlämna kontrollen. Vid en god vårdrelation 

kände patienterna ändå tillit till vårdpersonalen och upplevde då ett mindre obehag. Är 

vårdrelationen i motsats dålig orsakade detta ett lidande hos patienten och kanske en 

känsla av maktlöshet. Dahlberg och Segesten (2010) betonar att ett vårdlidande kan 

uppstå när patienten känner sig maktlös och inte längre förstår eller kan styra över vad 

som sker.  

 

Möjligheten för patienten att vara delaktig i sin vård under en operation är begränsad då 

operationen följer ett bestämt förlopp. Vikten av patienters delaktighet betonas i Hälso-

och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) men även inom livvärldsteorin. Den har rätt till att 

vara delaktig i sin vård och vårdpersonal ska se till att detta sker. Delaktighet kan skapas 

genom kontinuerlig information och kommunikation under operationen. För att 

patienten ska få möjlighet att hantera situationen den befinner sig i kan 

anestesisjuksköterskan använda sig av de tre olika sätt som Valeberg (2013b) redogör 

(se bakgrund): kognitiv kontroll, instrumentell kontroll och ge stöd. Dock visar 

resultatet att dessa tre sätt inte alltid hjälper patienten utan istället kan leda till att 

patienten upplever sig få mindre kontroll. En del patienter kunde uppleva att de med 

hjälp av musik kunde slappna av, vilket överensstämmer Trängeberg och Stombergs 

(2013) studie. Däremot fanns även motsatsen i litteraturstudiens resultat där patienter 

inte ville lyssna på musik då de upplevde sig tappa kontrollen över situationen. 

 

Vårdpersonalen har en viktig roll genom att utgöra ett stöd för patienten under 

operationen. Via en god vårdrelation kan denne känna sig trygg och få kontinuerlig 

information. En god vårdrelation bidrog till att operationen upplevdes positiv och blev 

ett bra minne. Leinonen et al (1996) visar också på att patienter överlag var nöjda med 

den vård de fick under operation och att personalens bemötande och professionalitet var 

en bidragande faktor.  

 

Genom att kunna se och höra anestesisjuksköterskan kunde patienten känna sig mindre 

ensam eller utelämnad. Då patienten under operation är begränsad i sin rörelseförmåga 

innebär detta att deras synfält är begränsad. Anestesisjuksköterskan bör därför vara 

medveten om detta och kontinuerligt söka fysisk och verbal kontakt med patienten. 

 

Vikten av att patienterna får tydlig och bra information lyfts fram i resultatet, men det är 

inte enbart vilken sorts information som ges utan även när den ges. Det är vanligtvis i 
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den preoperativa fasen som patienten får information inför operation (Valeberg, 2013d). 

Ibland kan även informationen ges i den intraoperativa fasen (ibid.). Mitchell (2008) 

förespråkar att patienter bör få information i god tid innan operation då detta kan minska 

oron.  Det framkom i litteraturstudien att en del patienter upplever att de fått 

information för kort tid innan operationen och därför inte hunnit bearbeta den. De fanns 

också de som upplevde att informationen var för detaljerad och ville inte ha den i förväg 

då detta ökade deras oro. Otillräcklig information kunde även leda till oro i sig då 

patienten inte förstod att vissa moment i operationen var normala. Hur mycket och 

vilken sorts information patienten önskar var individuell. För vårdpersonalen kan det 

därför vara en utmaning att individanpassa informationen. Det ter sig dock svårt att 

tillfredsställa allas patienters olika behov. Ett alternativ skulle kanske kunna vara att 

skicka hem skriftlig information om kommande operation och anestesi. Därmed skulle 

patienten ges möjlighet att kunna ta del av den eller inte beroende på önskemål.  

Genom att få skriftlig information kan den läsas flertalet gånger om så önskas.  

  

I samband med själva anläggningen av anestesin behövdes ibland lugnande läkemedel 

ges. Men det förekom även ett behov av sedering under själva operationen då 

patienterna upplevde det outhärdligt att vara vaken. Rees och Tagoe (2002) betonar att 

sederande läkemedel ibland behöver ges men menar att genom kommunikation och en 

god vårdrelation kan behovet minska. Detta överensstämmer också med Dahlberg och 

Segesten (2010) och Dahlberg et al (2003) som menar att vårdlidandet kan minskas 

genom en god vårdrelation. Flertalet patienter beskriver relationen med vårdpersonal 

som bra och hur detta underlättade operationen.  

 

Det finns fördelar med att vara vaken under anläggning av exempelvis en spinalblockad 

då patienten kan förmedla sina upplevelser och meddela om smärta uppstår. Lindahl och 

Winsö (2016) skriver att domningar med utstrålande smärta i ena benet kan förekomma 

vid anläggning av spinalanestesi då kanylen får kontakt med nervrötter (ibid.). Är 

patienten sederad när detta sker kan det innebära att patienten inte kan förmedla sig och 

bestående skador kan då uppstå.  

 

8.2.4 Operationsmiljöns inverkan  

Edvardsson och Wiljk (2009) skriver att själva vårdrummet påverkar patients 

upplevelser och att det är viktigt som vårdpersonal att ha detta i åtanke. Vidare förklarar 

de att själva vårdklimatet kommer att påverka hur patienten upplever omvårdnaden 

(ibid.). Det framkom i litteraturstudien att atmosfären i operationsrummet inverkar på 

hur patienten upplever situationen. En god atmosfär och arbetsklimat resulterade i 

upplevelsen av en varm omvårdnadsmiljö och en känsla av trygghet. Sävenstedt och 

Florin (2013) påpekar att vid högteknologiska miljöer som exempelvis operationsmiljön 

är det extra viktigt att vårdpersonalen ser människan bakom all övervakning och inte 

bara förlita sig på monitoreringen utan frågar patienten hur den mår.  

 

När det kommer till ljud inne på operationssalen upplevde en del patienter olika ljud 

som ångestfullt. Liu och Tan (2000) påpekar att själva ljudnivån i sig kan vara för hög 

och att detta kan orsaka obehag. Det framgår i litteraturstudien att den verbala 

kommunikationen påverkar patientens upplevelse. Detta styrks av Caddick, Jawad, 

Southern och Majumder (2012) studie som har visat samma tendenser. De har även 

konstaterat att synonymer på likande ord kan minska stress hos patienten (ibid.). I 

litteraturstudien framkom det även att olika ljud och begrepp kunde associeras med en 

verkstadsmiljö och upplevdes av vissa patienter som stötande. Detta kunde upplevas 
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olustigt och resulterade i att patienten kände sig objektifierad då kroppsdelar bytes ut 

mot reservdelar.  

 

Operationen har ett tydligt syfte men det är viktigt att vårdpersonalen inte objektifierar 

patienten utan ser individen bakom (Karlsson, 2013). Under en dag kan flera likande 

operationer genomföras men alla individer är unika. Därför behöver varje patient få 

individuellt bemötandet och behandlas som ett subjekt för att kunna tillgodose dennes 

behov (Arlebrink, 2013). I livsvärldsteorin poängteras att en individ inte är sin sjukdom 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att vårdpersonalen försöker se individen bakom 

sjukdomen och som ett subjekt kan upplevelsen av att bli behandlad som ett objekt 

minskas (Arlebrink, 2013; Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

8.3 Slutsats 

Upplevelsen av att vara vaken i regional anestesi kan upplevas både positiv och negativ. 

Positivt kan vara att patienten är vaken och kan därmed kommunicera med 

vårdpersonalen. Detta kräver dock att vårdpersonalen har upprättat en god vårdrelation 

med patienten för att denne ska känna sig sedd och bekväm att kommunicera. Genom en 

god vårdrelation ges möjlighet för patienten att ställa frågor och få information. En 

bristfällig vårdrelation kan leda till en negativ upplevelse av att vara vaken under 

regional anestesi som kan innebära ett vårdlidande. Anestesisjuksköterskor bör ha 

kännedom om livsvärldsteorin som betonar att varje upplevelse är individuell och 

därmed kommer varje patients upplevelse att vara unik. Även tidigare erfarenheter 

påverkar i stor grad deras upplevelser. Anestesisjuksköterskan bör därför uppmuntra 

patienter att berätta om sina tidigare erfarenheter och upplevelser. Detta för att kunna få 

förståelse av dennes behov och gemensamt skapa en positiv upplevelse. Genom att vara 

lyhörd och tillmötesgående kan patienters oro, delvis minskas genom ett gott 

bemötande. Därmed kan patienten får en mer positiv upplevelse och behöva mindre 

läkemedel. Genom att minska på läkemedel skulle även antalet komplikationer 

eventuellt minska och detta skulle kunna innebära kortare vårdtider. Detta är 

fördelaktigt för samhället i stort men även för patienten som snabbare kan tillfriskna. 

Faktum kvarstår att det råder brist på vårdpersonal och vårdplatser (Socialstyrelsen, 

2018). Totalt väntade 135 000 patienter på planerade operationer i januari 2018 (ibid.).  

 

Med tanke på de pressade operationsprogram kan det upplevas svårt att ge patienten 

tillräckligt med tid till att etablera en god vårdrelation. Däremot behöver det inte 

nödvändigtvis vara mängden tid som ges utan kvaliteten som är avgörande för 

patienters upplevelser. Konsekvensen av att inte etablera en god vårdrelation är ett 

lidande hos patienten och ett eventuellt ökat behov av läkemedel. Detta i sin tur kan leda 

till fler komplikationer och längre tid på uppvakningsavdelningen med förlängda 

vårdtider. 

 

8.4 Fortsatt forskning 
Regional anestesi används idag i större utsträckning trots detta finns det begränsat med 

kvalitativ forskning som undersöker patienters upplevelser av att opereras under denna 

anestesiform. Därmed skulle intervjustudier som utforska patienters upplevelser kunna 

bidra till utökad kunskap inom detta tämligen outforskade område. Även intervjustudier 

med anestesisjuksköterskor om deras upplevelser av att ha vakna patienter hade varit 

intressant att studera.  
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Det finns ännu mindre forskning kring barns upplevelser av att opereras under regional 

anestesi. Detta skulle kunna bero på att barn i stor utsträckning inte tolerera att vara 

vakna och är därmed sövda trots regional anestesi. Trots detta kanske det ändå kan 

finnas ett behov av att studera barns upplevelser av regional anestesi. Ett exempel skulle 

kunna vara barns upplevelser postoperativt.  
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anesthesia for hip and knee 

arthroplasty” 

 

 

  



  
 

VIII 

Bilaga C – Systematisk sökning i PubMed 

Sökning Sökord & 

kombinationer 

Avgränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 Regional anesthesia  72 708     

S2 Spinal anesthesia  24 387     

S3 Epidural anesthesia  21 059     

S4 Sacral anesthesia  968     

S5 Sacral Spinal 

anesthesia 

 352     

S6 "Anesthesia, 

Conduction"[Mesh] 

 62 087     

S7 "Intraoperative 

Care"[Mesh] 

 16 138     

S8 "Perioperative 

Nursing"[Mesh] 

 13 364     

S9 S1 OR S2 OR S3 OR 

S4 OR S5 OR S6 OR 

S7 OR S8 

 114 925     

        

S10 Awake  22 845     

S11 Wakefulness  22 986     

S12 Consciousness  42 582     

S13 "Wakefulness"[Mesh]  16 823     

S14 "Consciousness"[Mesh]  11 361     

S15 S10 OR S11 OR S12  82 180     



  
 

IX 

        

S16 Patient experience  320 073     

S17 Patient Satisfaction  120 918     

S18 Patient emotion*  49     

S19 Patient Attitud*  1 036     

S20 Patient life 

Experience* 

 1 501     

S21 "Perception"[Mesh]  404 800     

S22 "Emotions"[Mesh]  221 204     

S23 "Patient 

Satisfaction"[Mesh] 

 82 427     

S24 "Attitude"[Mesh]  532 892     

S25 S14 OR S15 OR S16 

OR S17 OR S18 OR 

S19 OR S20 OR S21 

OR S22 

 1 400 934     

S26 S9 AND S13 AND S23  271     

S27  Language: 

English 

250 20 3 (+3 

dubbletter) 

 

 



  
 

X 

Bilaga D – SBU:s kvalitetsgranskningsmall  

 
 



  
 

XI 



  
 

XII 
 

Bilaga E – Sammanfattning och kvalitetsgranskningen av utvalda artiklar. 

 

Artikel Syfte & 

avgränsningar 

Perspektiv, 

Design 

Metod, Analys, Urval Deltagare Kvalitetsbedömning 

I. 

Titel: ”The 

experience of 

being awake 

during 

orthopaedic 

surgery under 

regional 

anaesthesia” 

 

Författare: 

Bergman, M., 

Stenudd, M., 

& Engström, 

Å. 

 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Orthopaedic 

and Trauma 

Nursing 

 

Årtal: 2012 

 

 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser 

(experiences) av att 

vara vaken under 

ortopedisk kirurgi i 

regional anestesi. 

 

Kvalitativ 

deskriptiv 

 

Kvalitativa intervjuer, 

som spelades in digitalt. 

Dessa transkriberades 

ordagrant och 

kontrollerades därefter 

av författarna. 

 

Intervjuerna var 

analyserade genom en 

kvalitativ 

innehållsanalys.   

 

Två avdelningschefer 

för en operationsenhet i 

norra Sverige 

kontaktades och fick 

information om syftet av 

studien. Godkännande 

för genomförande av 

studie erhölls. Två 

operationssjuksköterskor 

kontaktade 15 

dagkirurgiska patienter 

och 10 valde att delta i 

studien. 

 

10 dagkirurgiska 

patienter (8 kvinnor 

och 2 män). 

 

Deltagarna var 

mellan 36–72 år 

gamla. 

 

Fyra av deltagarna 

hade tidigare 

erfarenhet av 

dagkirurgi. 

 

30/42 poäng = 71 

% = Medelhög 

kvalitet 



  
 

XIII 

 

 

 

II. 

Titel: ” The 

patient’s 

experience of 

temporary 

paralysis from 

spinal 

anaesthesia, a 

part of total 

knee 

replacement” 

 

Författare: 

Bager, L., 

Konradsen, 

H., & Dreyer, 

P. S. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 2015 

 

 

Att beskriva 

betydelsen av att 

vara tillfälligt 

förlamad av spinal 

anestesi under 

knäprotesoperation. 

 

Kvalitativa 

Fenomenologisk 

Hermeneutisk 

 

Semi-strukturerade 

öppna intervjufrågor, 

som transkriberade 

ordagrant. Intervjuer 

gjorda på vårdavdelning 

1–2 dagar efter 

operation. 

 

Dataanalys inspirerad av 

Ricoueur’s 

tolkningsteori. 

 

Intervjuer gjorde på ett 

danskt 

universitetssjukhus i 

mars 2014.  

 

 

Antal: 12 patienter 

(10 kvinnor och 2 

män) 

 

Ålder: 54–79 år 

 

Kunna ge sitt 

medgivande till att 

deltaga i studien 

muntligt och 

skriftligt. 

 

Förstå och tala 

danska. 

 

35/42 poäng = 83 

% = Hög kvalitet 

III. 

Titel: ” A 

 

Att utforska kvinnor 

 

Explorativ 

 

Semi-strukturerade 

 

Antal: 18 

 

32/42 poäng = 76 



  
 

XIV 

qualitative 

study of the 

perceptions of 

Hong Kong 

Chinese 

women during 

caesarean 

section 

under regional 

anaesthesia” 

 

Författare: 

Ying, L. C., 

Levy, V., 

Shan, C. O., 

Hung, T. W., 

& Wah, W. K. 

 

 

Tidskrift: 

Midwifery 

 

Årtal: 2001 

 

från Hong Kongs 

erfarenheter 

(experiences) och 

upplevelser 

(perceptions) av 

elektivt kejsarsnitt 

utfört under 

regional anestesi.  

kvalitativ design  intervjuer med öppna 

frågor, som spelades in 

och transkriberades 

ordagrant. Därefter 

översattes intervjun till 

engelska. Kvinnorna 

intervjuades mellan två 

till fem dagar efter 

operation.  

 

En tematisk 

innehållsanalys 

användes där 

gemensamma strukturer 

för kvinnornas 

upplevelser lyftes fram. 

 

Kvinnor som genomgått 

akut kejsarsnitt eller där 

barnet krävde 

intensivvård var 

exkluderade från att 

deltaga i studien. 

 

kinesiskakvinnor 

boende i Hong Kong. 

 

Ålder: anges ej 

 

Förstå och tala 

kantonesiska 

% = Medelhög 

kvalitet 

IV. 

Titel: ” 

Peripheral 

nerve block in 

ankle fracture 

surgery: a 

 

Att utforska 

patienters 

förväntningar 

(expectations) och 

erfarenheter 

 

Induktivt 

förhållningssätt. 

 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer, som 

genomfördes 27–48 

timmar efter att 

nervblockaden hade 

 

13 patienter (9 

kvinnor och 4 män) 

deltog i studien och 

var mellan 24–81 år 

gamla. 

 

35/42 poäng = 83 

% = Hög kvalitet 



  
 

XV 

qualitative 

study of 

patients’ 

experiences” 

 

Författare: 

Henningsen, 

M. J., Sort. R., 

Møller, A. M., 

& Herling, S. 

F. 

 

Tidskrift: 

Anaesthesia 

 

 

Årtal: 2018 

 

 

(experiences) av 

perifer nervblockad 

som den primära 

anestesin vid 

ankelfrakturskirurgi. 

administrerats. Den 

transkriberades 

ordagrant  

 

Analys genom att 

meningsbärande teman 

togs fram från 

intervjuerna. 

 

Intervjuer skedde på två 

danska 

universitetssjukhus från 

augusti till oktober 

2016. 

 

 

 

 

Kunna förstå och tala 

danska. 

V. 

Titel: ” A 

qualitative 

study of 

regional 

anaesthesia for 

vitreo-retinal 

surgery” 

 

Författare: 

McCloud, C., 

 

Att studera 

deltagarnas åsikter 

(views), tankar 

(thoughts) och 

preferenser 

(preferences) om 

regional 

ögonblockad. 

 

Kvalitativ 

tolkande 

hermeneutisk 

metodologi. 

 

Ostrukturerad intervju 

med öppna frågor. Den 

skedde senast tre 

månader efter 

operationen. 

Transkriberades 

ordagrant. Intervjuerna 

gjordes av samma 

forskare i patientens 

hem.  

 

18 patienter (7 

kvinnor och 11 män). 

 

≥ 18 år gamla. 

 

Kunna förstå och tala 

engelska. 

 

34/42 poäng = 81 

% = Hög kvalitet  



  
 

XVI 

Harrington, 

A., & King, L. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 2014 

 

Rekryteringen av 

deltagare skedde genom 

att de genomgått 

operationen i ett 

akutsjukhus i södra 

Australien. Pågick 

mellan juli 2006 till 

december 2007. 

 

VI. 

Titel: 

Understanding 

people`s 

experience of 

vitreo-retinal 

day surgey a 

Gadamerian-

guided study.  

 

Författare: 

McCloud, C., 

Harrington, 

A., & King, L. 

 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Att försöka förstå 

individers 

erfarenheter av att 

genomgå 

Vitreoretinal 

dagkirurgi. 

 

 

 

Kvalitativ 

hermeneutisk 

ansats med 

utgångspunkt i 

livsvärldsteori. 

 

Ostrukturerad intervju 

som genomfördes senast 

tre månader efter 

operation. Intervjuer 

genomfördes av samma 

forskare. Intervjuer 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Dataanalys genom att 

lyfta ut meningsbärande 

teman som tillsammans 

skapade ny kunskap. 

 

Genomfördes från juli 

2006 till december 2007. 

 

 

18 patienter (7 

kvinnor och 11 män) 

mellan 45–87 år 

gamla. 

 

Kunna förstå och tala 

engelska. 

 

Bo inom 50 km från 

berört dagkirurgiskt 

center.  

 

 

36/42 poäng = 86 

% = Hög kvalitet 



  
 

XVII 

 

Årtal: 2012 

 

VII. 

Titel: ” The 

perioperative 

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. 

 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

Årtal: 2016 

 

 

Fokusen för studien 

var att studera hur 

patienter som 

genomgår antingen 

höftprotes- eller 

knäproteskirurgi i 

spinal anestesi 

upplever den 

perioperativa 

dialogen som 

arbetsmodell.  

 

Kvalitativa 

metodologi 

 

 

Inhämtar information 

genom den 

dokumentation som 

gjorts under det 

perioperativa dialogen. 

 

Kvalitativ latent 

innehållsanalys där 

underliggande teman 

lyftes fram och 

analyserades. 

 

Data samlades in mellan 

januari till mars 2013 på 

en operationsenhet i ett 

universitetssjukhus i 

södra Finland. 

 

20 patienter (14 

kvinnor och 5 män) 

där 11 genomgick 

knäproteskirurgi och 

8 höftproteskirurgi. 

Deltagarna var 

mellan 48–70 år 

gamla. 

 

Finska eller svenska 

som modersmål. 

 

34/42 poäng = 81 

% = Hög kvalitet 



  
 

XVIII 

VIII. 

Titel: ” ‘‘Is 

that My 

Leg?’’ 

Patients’ 

Experiences of 

Being Awake 

During 

Regional 

Anesthesia 

and Surgery” 

 

Författare: 

Karlsson, A-

C., Ekebergh, 

M., Larsson 

Mauléon, A., 

& Almerud 

Österberg, S. 

 

Tidskrift: 

American 

Society of 

PeriAnesthesia 

Nurses 

 

Årtal: 2012 

 

 

Studiens syfte var 

att avslöja 

betydelsen av att 

vara vaken under 

regional anestesi 

och kirurgi och hur 

patienten upplevde 

detta. 

 

 

Kvalitativ och 

deskriptiv 

design med 

utgång i 

livsvärldsteori. 

 

Intervjuer med öppna 

frågor som spelades in 

och därefter 

transkriberades 

ordagrant. Alla 

intervjuer gjordes av 

samma forskare.  En 

intervju skedde på 

vårdavdelning tre dagar 

efter operation 

resterande skedde i 

patientens hem 9–30 

dagar efter operation. 

 

Fenomenologisk analys 

av intervjuer där 

meningsbärande delar 

togs fram och som 

genom analys bilda ny 

helhet. 

 

Genomfördes genom att 

två ortoped-

sjuksköterskor på ett 

medelstort sjukhus i 

Sverige gav ut 

information om studie 

till patienter och erhöll 

muntligt godkännande 

 

9 patienter (6 kvinnor 

och 3 män) mellan 

52–85 år gamla. 

 

Exkluderat personer 

som inte har förmåga 

att förmedla sina 

upplevelser t ex. de 

som lider av demens 

eller inte kan förstå 

eller tala svenska.  

 

35/42 poäng = 83 

% = Hög kvalitet 



  
 

XIX 

om att deltaga i studien. 

Därefter ringde en av 

forskarna upp och 

bestämde tid.  

 

 

IX. 

Titel: 

”Patients 

experiencing 

local 

anaesthesia 

and hip 

surgery” 

 

Författare: 

Mauleon, A. 

L., Palo-

Bengtsson, L., 

& Ekman. S-

L. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 2006 

 

 

Studiens syfte var 

att belysa patientens 

erfarenheter av 

lokal anestesi under 

operation. 

 

 

En tolkande 

fenomenologisk 

metod utvecklad 

av Benner 

använder för att 

få fram 

patienters 

erfarenheter. 

 

 

Intervjuerna skedde 5–

10 dagar efter operation 

på vårdavdelning. 

Patienterna uppmanas 

att berätta fritt om sin 

upplevelse och avbröts 

endast när forskare 

tyckte något behövde 

förtydligas 

 

Analysmetod bestod i att 

läsa igenom 

transkriberat material ett 

antal gånger därefter lyft 

ut teman som sedan 

fördes samman och 

bildade ny kunskap. 

 

Studien genomfördes på 

tre statliga akutsjukhus i 

städer i Sverige. Skedde 

mellan juni till 

september 2003. 

 

7 patienter (5 kvinnor 

och 2 män) mellan 

61–79 år gamla. 

 

Patienterna skulle 

kunna redogöra för 

sina erfarenheter. 

 

Både planerade och 

akuta 

höftprotesoperationen 

inkluderades. 

 

32/42 poäng = 76 

% = Medelhög 

kvalitet 



  
 

XX 

X.  

Titel: ”Patient 

experiences as 

knowledge for 

the evidence 

base: a 

qualitative 

approach to 

understanding 

patient 

experiences 

regarding the 

use of regional 

anesthesia for 

hip and knee 

arthroplasty” 

 

Författare: 

Webster, F., 

Bremner, S., 

& McCartney, 

S. 

 

Tidskrift: 

Regional 

Anesthesia & 

Pain Medicine 

 

Årtal: 2011 

 

 

Studiens syfte är att 

studera patienters 

upplevelser hos 

patienter som 

genomgått både 

regional anestesi 

och generell 

anestesi. 

 

Kvalitativ 

ansats. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer i person men 

även över telefon, vilka 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Dataanalys genom 

kvalitativa 

innehållsanalys där 

meningsbärande enheter 

har lyfts fram för att 

bilda en ny förståelse. 

 

 

 

12 patienter (6 

kvinnor och 6 män) 

med en ålder från ca 

45 till ca 80. 4 av 

patienterna gjorde 

knäprotesplastik 

medan 7 genomgick 

höftprotesplastik och 

1 patient gjorde 

genomgick både knä- 

och höftprotesplastik. 

 

Patienter var tvungna 

att ha genomgått 

både regional och 

generell anestesi för 

att inkluderas i 

studien. 

 

32/42 poäng = 76 

% = Medelhög 

kvalitet 



  
 

XXI 

Bilaga F – Exempel på textanalys. 

Huvudkategori 1: Regionala anestesins direkta inverkan på patienten 

Sida Kolumn Rad Meningsbärande enhet Kodning Underkategori 

895 2, 2: a 

stycket 

11–17 So you start wondering if it’s going to 

kill you. I couldn’t think of anything else 

than hoping for it to be over. You just 

have to live or stay in that moment of 

pain. It didn’t end until my legs were 

becoming numb. Then it’s your back and 

all the nerves start from there. Will I be 

able to move and walk again or will I be 

lame? It’s a strange feeling when your 

body disappears from yourself and is left 

as half a person. 

Patienten känner smärta vid 

anläggning av regional anestesi 

vilket orsakar lidande. 

 

När väl bedövningen börjar verka 

så inträder oro kring om den 

kommer bli permanent. 

 

Konstig känsla när kroppsdelen 

”kopplas” bort från resten av 

kroppen. 

 

 

Smärta 

Oro/rädsla 

”förlorad kroppsdel” 

 

 

Huvudkategori 2: Upplevelser av att överlämna men ändå vilja behålla kontrollen över sin kropp 

Sida Kolumn Rad Meningsbärande enhet Kodning Underkategori 

92 1, 2:a 

stycket 

5-10 One participant said he wished he had 

had a mirror in the ceiling or no drapery 

so that he could watch the surgery. 

Participants could hear what was going 

on without being able to see, which 

Patient nyfiken på operationen 

önskar vilja se. 

 

Att höra men inte se gav en känsla 

av inte vara involverad. 

Ta kontroll 

Missta kontroll 



  
 

XXII 

contributed to a feeling of not being 

completely involved in what was 

happening 

Huvudkategori 3: Vårdpersonalen och Miljöns påverkan på patienten 

Sida Kolumn Rad Meningsbärande enhet Kodning Underkategori 

118 2: 2: a 

stycket 

8–11 They cared about me and kept on 

observing my condition throughout the 

procedure, for example, whenever there 

was a change of facial expression, they 

asked if I was in pain.  

Vårdpersonalen observerar 

patienten och han/hon känner sig 

sedd. 

Vårdpersonalens betydelse 



  
 

I 
 

 

 


