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Abstrakt 

Bakgrund: Anestesisjuksköterskan skall kunna skapa en god individuell relation till 
sin patient i en miljö som är både högteknologisk och ofta långt utanför patientens 
normala omgivningar. I den perioperativa vården är mötet med patienten dessutom 
ofta kort och intensivt med många moment som pågår samtidigt, detta ställer därför 
höga krav på anestesisjuksköterskans kompetens i omvårdnadsarbetet. 

Syfte: att belysa vad som kännetecknar en god interaktion mellan patient och 
anestesisjuksköterska pre- och perioperativt. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats där resultaten 
analyserats med hjälp av manifest och latent innehållsanalys. Totalt analyserades 11 
artiklar. 

Resultat: Analysen resulterade i temat se-lyssna-känn vilket byggde på de två 
kategorierna; mellanmänskliga faktorer och yttre faktorer. Dessa byggde i sin tur på 
åtta underkategorier; kommunikation, inom synhåll och räckhåll, förberedelse och 
personkännedom, delaktighet, ansvar, förtroende, ha tid och vårda i teknisk miljö.  

Slutsats: Anestesisjuksköterskan måste arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt 
där vården anpassas efter varje unik patient. Detta görs genom att se sin patient och 
dennes behov, lyssna till dess önskemål och lära känna sin patients personlighet och 
önskemål. Det krävs dessutom att anestesisjuksköterskan kan se bortom den 
tekniska miljön hon befinner sig i och dela sin uppmärksamhet mellan de 
medicinska arbetsuppgifter hon har och interaktionen som patienten behöver för att 
känna sig bekräftad och trygg under den perioperativa vårdtiden.  

 

Nyckelord 

Anestesi, Sjuksköterske-patient interaktion, relation, kommunikation, delaktighet, 
personcentrerad vård, bemötande 
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Abstract 

Background: A nurse anesthetist has to be able to create a good individual 
relationship with their patient, in an environment that is both highly technological 
and often far beyond what the patient is used to. In the perioperative care, the 
meeting with the patient and the nurse is often short and intense, with a lot of things 
happening at once. This place high demands on the nurse´s competence in 
anesthetic caring. 

Purpose: To illustrate what characterizes a good interaction between patient and 
nurse anesthetist pre- and intraoperatively.  

Method: A systematic literature review with qualitative approach where the results 
were analyzed using manifest and latent content analysis. A total of 11 articles were 
analyzed.  

Results: The analysis resulted in the theme see-listen-feel, that was built upon the 
two categories interpersonal factors, inner factors and outer factors. These, in turn 
built on eight subcategories; communication, within sight and reach, preparation 
and personal knowledge, participation, responsibility, trust, having time and caring 
in a technological environment. 

Conclusion: The nurse anesthetist must work from a person-centered approach 
where the care is adapted to each unique patient. This is done by seeing the patient´s 
needs, listening to their wishes and getting to know their patient´s personality and 
desires. It also requires the nurse anesthetist to be able to see beyond the 
technological environment she is working in and share her attention between the 
medical tasks that has to be done and the interaction the patient needs to feel safe 
and confirmed during the perioperative period.  

 

Key words 

Anesthesia, Nurse-patient interaction, relations, communication, participation, 
person centered care, participation 
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1 Inledning 
 

Anestesisjuksköterskan skall kunna skapa en god individuell relation till sin patient i 
en miljö som är högteknologisk och ofta långt utanför patientens normala 
omgivningar. Mötena sker ofta under tidspress då dagens operationsvård sker under 
pressat schema och i lokaler som är mer praktiska än ombonade och inte alltid 
tillåter avskildhet. Under dessa förutsättningar ska sjuksköterskan lyckas förmedla 
trygghet, skapa tillit och förtroende samt kunna informera och undervisa patienter 
och närstående på ett bra sätt (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 
svensk sjuksköterskeförening, 2012). En bra vårdrelation skapar bättre 
förutsättningar för en lyckad anestesi med en lugn patient där preoperativ oro kan 
minskas eller lindras.  Genom att sammanställa vad som är känt om interaktion och 
kommunikation mellan anestesisjuksköterska och patient vid anestesi, kan 
omhändertagandet av patienten eventuellt förbättras. Det kan ske genom en ökad 
trygghet för anestesisjuksköterskan i sin yrkesroll och strategier för hur situationer 
kan hanteras. Även patientsäkerheten kan öka genom en minskad risk för 
kommunikationsfel och därmed vårdskador. 

2 Bakgrund 
 

2.1 Patientsäkerhet 
 

I dagens samhälle strävas det efter en god och säker vård av hög kvalitet med så få 
vårdskador som möjligt. Begreppet patientsäkerhet genomsyrar all verksamhet inom 
hälso- och sjukvården och syftar till att vården skall vara en säker plats för 
patienten. Redan på 1800-talet identifierade Florence Nightingale (1863) 
patientsäkerhet som ett grundläggande krav på sjukvården genom sina ord 

 

”.. the very first requirement in a Hospital, that it should do the sick no harm.” 

Florence Nightingale, Notes on Hospitals, s 10.  

 

En god interaktion mellan sjuksköterskan och patienten kan öka patientsäkerheten 
dels genom en ökad känsla av delaktighet och trygghet, dels då patienten vågar 
delge information som kan vara av vikt inför anestesin till anestesisjuksköterskan 
om de känner förtroende för henne (Sveriges kommuner och Landsting, [SKL], 
2011). 

 



 

7(44) 
 

I Socialstyrelsens samlade information om patientsäkerhet lyfts både bemötande och 
kommunikation som riskområden inom patientsäkerheten.  Brister kan påverka 
informationsflödet mellan patient och personal vilket i sin tur kan leda till att 
risksituationer inte uppmärksammas i tid, att patientens följsamhet till ordinationer 
och vården i stort minskar eller att information uteblir eller missförstås antingen hos 
personalen eller patienten vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Att 
individanpassa kommunikationen utifrån varje patient och situation lyfts fram som 
särskilt viktigt samt att kommunicera på patientens villkor och följa upp att 
informationen tagits emot på avsett sätt (Socialstyrelsen, 2017a; Socialstyrelsen 
2017b).  

 

2.2 Interaktion mellan vårdpersonal och patient 
 

Interaktion kommer från latinets inter som står för ”mellan” och agere som betyder 
”göra” eller ”handla”. Interaktion definieras som samspel, samverkan eller 
ömsesidig påverkan och kan användas både mellan enskilda individer, mellan 
individer och grupper och mellan individer och situationer . I svenskan kan relation 
definieras som en samverkan mellan individer och knyter i hög grad an till 
begreppet interaktion (Egidius, 2019). En säker vård är beroende av både gott 
bemötande och god kommunikation vid samverkan med patienten (Socialstyrelsen 
2015a, 2015b). 

 

2.2.1 Bemötande 
 

Inom vården talas om ett professionellt bemötande och förhållningssätt vilket 
bygger på den etiska principen om människors lika värde (Pellnor, 2016). Pellnor 
(2016) beskriver hur människor enligt den principen har rätt att bli bemötta på ett 
professionellt och värdigt sätt oavsett kön, etnicitet, religion, trosuppfattning, 
sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. 
Enligt Socialstyrelsen (2015a) ingår ett gott bemötande i ett professionellt 
förhållningssätt och personalen skall sträva efter att förmedla lugn, hopp och tröst 
samt agera empatiskt, även då personalen befinner sig i svåra situationer. Ett gott 
bemötande handlar i grunden om att bemöta andra såsom man själv önskar bli 
bemött (Socialstyrelsen, 2015a). Anne Denhov (2012) har i en studie studerat vad 
patienterna upplever som viktigt i personalens bemötande och då funnit att 
engagemang, att ta sig tid, att göra något extra, att komma ihåg, att vara 
medmänniskor och att agera respektfullt samt finnas kvar sågs som viktiga 
egenskaper som främjade en god relation mellan personal och patient. Bemötandet 
av patienten kan bli lidande om vårdpersonalen medvetet eller omedvetet använder 
sig av olika maktutövanden i mötet med patienten. Bland dessa beteenden återfinns 
trivialiseringsretorik, kategorisering och kulturalisering 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2012; Harnett, 2010; Socialstyrelsen, 2010).    



 

8(44) 
 

 

I Inspektionen för Vård och Omsorgs [IVO] rapport (2017) om patientnämndernas 
arbete framkommer att klagomål från patienter och anhöriga som rör bemötande 
fortsätter öka från 2015 till 2016, där fokus ligger på brister i kommunikation, 
information och bemötande i kontakten med vården. Det patienterna lyfter som 
problematiskt är att uppleva att de inte blir lyssnade till, nonchalerade, tilltalade på 
ett otrevligt sätt eller felaktigt anklagade. Det har även kommit in klagomål som 
menar att beslut och förhållningssätt påverkats av bostadsort, kulturell bakgrund, 
sexuell läggning eller ålder. Ett av vårdområdena där klagomålen kring bemötande 
ökat är somatisk specialistvård dit kirurgi och operation räknas och det är i 70% av 
fallen kvinnliga patienter som upplever brister i bemötandet från vårdpersonalen.  

 

2.2.2 Kommunikation 
 

All kommunikation förutsätter en sändare och en mottagare samt någon form av 
överföring av information. Vanligtvis delas kommunikation upp i språklig 
kommunikation där tal och skrift inkluderas och icke-språklig kommunikation dit 
kroppsspråk, miner och gester räknas in (SKL, 2011).  

 

Inom vården bör kommunikationen i möjligaste mån ske i form av dialog, där båda 
parter aktivt deltar och agerar både sändare och mottagare. Det möjliggör ett 
informationsutbyte där parterna och framförallt vårdpersonalen lyssnar på och 
speglar vad motparten sagt (SKL, 2011). I mötet mellan vårdpersonal och patient är 
båda parter experter, men på olika saker. Patienten har bäst kunskap om sig själv, 
sin kropp, och sin situation och hur denne upplever sin ohälsa, kunskap som 
vårdpersonalen enbart kan skaffa sig genom att lyssna på patienten. Vårdpersonalen 
är experter med professionell kunskap om hur olika tillstånd kan påverka patienten, 
vilka åtgärder och behandlingar som kan vara aktuella och hur de kan påverka 
patienten både positivt och negativt samt vilka utfall som är troligast 
(Socialstyrelsen, 2015b). Genom att ta hänsyn till detta och aktivt arbeta för att 
skapa en bra dialog inkluderas patienten och närstående i samtalet och därmed också 
i sin vård. Ett bra sätt för att verifiera att informationen uppfattats korrekt är att i 
slutet av samtalet sammanfatta vad som kommit fram. På så vis skapas en känsla av 
att ha blivit hörd, samtidigt som parterna får möjlighet att rätta till eventuella 
missförstånd. En nyckelfaktor för en lyckad kommunikation är även tid, att låta 
kommunikationen ta tid och ge patienten möjlighet att bearbeta vad som sägs (SKL, 
2017).  

 

En god kommunikation grundas på att alla parter i samtalet är på så jämlik nivå som 
möjligt och har möjlighet till ögonkontakt. Att störningsmoment minimeras i 
möjligaste mån såsom mobilsignaler, notifikationer från datorer och utomstående 
som avbryter samtalet i andra ärenden. Öppna frågor lämnar stort utrymme för 
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motparten att själv formulera sig kring sin situation eller sitt problem och minskar 
risken för att förutfattade meningar och förförståelse får för stor roll i antaganden, 
beslut och förhållningssätt (SKL, 2017).   

 

Vid kommunikation mellan patienter, närstående och vårdpersonal uppstår alltid 
informationsbarriärer som påverkar dialogens utfall. Hit räknas bland annat 
institutionsbarriären vilket innebär att patienten befinner sig i en ovan miljö vilket 
kan skapa en känsla av otrygghet. Känslobarriären som innebär att patienten kan 
bära på känslor såsom oro, rädsla och ångest på grund av sin sjukdom vilket 
försvårar informationsupptaget. Kunskapsbarriären innebär att patienten saknar 
kunskap om sitt tillstånd och vad det innebär. Patienten befinner sig alltid i 
beroendeställning gentemot vårdpersonalen vilket illustreras i rollbarriären. Om 
vårdpersonalen använder ett för fackmannamässigt språk kan en förståelsebarriär 
uppstå. För de patienter som har behov av tolk, har andra språksvårigheter eller 
kommer från andra kulturer kan språk- och kulturbarriärer uppstå. Detta kan även 
inträffa om svårigheterna eller kulturskillnaden ligger hos vårdpersonalen. Som 
vårdpersonal kan stress och tidspress leda till att viktig information missas i samtalet 
genom tidsbarriären. Även personalens eller patientens tidigare erfarenheter kan 
påverka hur informationen och kommunikationen tas emot och sänds ut genom den 
så kallade erfarenhetsbarriären. Som vårdpersonal är det viktigt att känna till och 
försöka minimera dessa barriärers betydelse för att få till en god dialog (SKL, 
2017).  

 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har alla patienter rätt till en personcentrerad 
vård, där de görs delaktiga i sin vård och behandlas med respekt för deras 
självbestämmande och integritet. För att kunna göra detta krävs att 
kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienten fungerar och anpassas efter 
varje individ. Dock ses stora brister i patientnämndernas rapport till IVO även inom 
detta område där framförallt information till och om patienten brister. Det leder i 
förlängningen till en sämre upplevelse av vården för patienten och en försämrad 
vårdkvalitet. Även dessa klagomål har ökat från 2015 till 2016 och rör fler kvinnor 
än män. Vid bristande kommunikation och därmed information upplever patienter 
och närstående en ökad oro, mer missnöje och försämrad tillit till vården (IVO 
2017).  

 

2.3 Perioperativ vård och flöde 
 

Den perioperativa vården omfattas av all vård som bedrivs på en 
operationsavdelning före, under och efter en operation. Modellen syftar till att 
beskriva de processer, metoder och strategier som används under denna tidsperiod 
för att ge patienten en så god vård som möjligt. Vanligtvis delas vårdprocessen in i 
tre delar, preoperativt från det att patienten anländer till operationsavdelningen, 



 

10(44) 
 

alternativt träffar anestesipersonal på sin hemavdelning inför operation till dess att 
patienten anländer på operationsrummet. Under denna period görs en 
anestesibedömning av patienten för att försöka identifiera eventuella svårigheter 
inför anestesi och intubation. Viktig information om patientens hälsotillstånd, 
allergier, förväntningar och farhågor samlas in dels genom att läsa i patientens 
journal och dels genom samtal med patienten. Därefter tar den intraoperativa fasen 
vid som sträcker sig från det att patienten anländer till operationsrummet till dess att 
operationen avslutas. Här ingår placering på operationsbordet, induktion av anestesi 
och eventuell intubation samt hela operationsförloppet. Den sista fasen är den 
postoperativa fasen vilken börjar när patienten väcks ur sin anestesi och förs ut till 
uppvakningsavdelningen. Fasen kan sedan sträcka sig olika långt beroende på 
vilken yrkeskategoris perspektiv som används. Ur anestesisjuksköterskans 
perspektiv avslutas fasen vanligtvis när patienten rapporterats över till den 
postoperativa personalen inne på uppvakningsavdelningen (Lindwall & von Post, 
2008).   

2.4 Anestesisjuksköterskans kompetens 
 

Enligt litteraturen kan anestesisjuksköterskans kompetens delas upp i två 
delar, en del som bygger på personliga färdigheter och egenskaper och en del 
som bygger på hela kårens professionalitet (Bruun, 2013). Bruun (2013) 
menar att kårens professionalitet bygger på vissa specifika färdigheter och 
kunskaper som alla bör ha samt att en handlingsberedskap finns för att kunna 
hantera alla typer av situationer som kan uppstå vid en anestesi. 
Specialistsjuksköterskor inom anestesi har enligt Riksföreningen för anestesi 
och intensivvård & svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för 
anestesisjuksköterskor (2012) krav på sig att antingen självständigt kunna 
genomföra en anestesi utifrån ordination från anestesiolog eller gemensamt 
med anestesiologen kunna genomföra anestesin. Utöver det ska hon kunna 
skapa en god relation till sin patient och inge ett lugn och skapa tillit, 
trygghet och förtroende hos patienten. Valeberg (2013) lyfter vikten av att 
hjälpa patienten i den preoperativa fasen genom att styrka dennes tro på sig 
själv och sin känsla av kontroll, så kallad coping.  Anestesisjuksköterskan 
skall även kunna delge information och undervisa patienten utifrån dennes 
situation (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 
sjuksköterskeförening, 2012).  

3 Teoretisk referensram 
3.1 Joyce Travelbee – omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 
 

Enligt Joyce Travelbee (1971) handlar omvårdnad i första hand om 
interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten som två unika individer. 
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För att en mellanmänsklig relation ska kunna byggas upp krävs det att båda 
kan se bortom de roller som stereotypt tillfaller dem. För att uppnå detta 
krävs kommunikation. Travelbee lyfte fram människan som individ, mening, 
mänskliga relationer, lidande och kommunikation som viktiga begrepp i sin 
teori. Hon menade att alla människor är unika och oersättliga, dock upplever 
vi alla vissa allmänmänskliga erfarenheter såsom sjukdom, lidande och 
förluster. Hon vänder sig starkt emot alla generaliserande titlar då de hindrar 
människor från att se varandras riktiga jag och utveckla äkta relationer 
(Travelbee, 1971).   

 

Psykiskt, fysiskt eller själsligt lidande drabbar alla människor vid någon form 
av förlust eller risk för förlust. För att lidande ska uppstå krävs att personen 
har en känslomässig anknytning till det de riskerar att förlora. Människor 
hanterar det antingen genom en defensiv reaktion med grundfrågan ”varför 
just jag?” eller med en mer accepterande reaktion i form av ”varför inte 
jag?”. För sjuksköterskan är det viktigt att försöka förhålla sig till patientens 
upplevelse av sin sjukdom och lidande och inte fästa så stor vikt vid diagnos 
och andra etiketter som sjukvården sätter på patienten (Travelbee, 1971). För 
att ta sig igenom lidande och andra händelser i livet är det enligt den här 
teorin fundamentalt att finna mening för att på så vis få svar på de 
existentiella frågor som följer med händelsen. Dock behöver människor ofta 
hjälp med detta vilket blir en viktig uppgift för sjuksköterskan som genom 
sin omvårdnad kan skapa en mellanmänsklig relation. Den typen av relation 
kräver dock ett ömsesidigt engagemang och kan enbart uppstå mellan två 
konkreta personer, inte abstrakta roller. Travelbee menade att för att uppnå 
en mellanmänsklig relation måste flera interaktionsfaser gås igenom såsom 
det initiala mötet, framväxande av identiteter, empati, sympati och till sist 
ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971).  

 

Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och en förutsättning för att uppnå 
dessa relationer är kommunikation. Den pågår kontinuerligt så länge två 
individer möts både verbalt och icke-verbalt och har som syfte att lära känna 
den andra parten, i detta fallet patienten för att förstå och försöka tillgodose 
dennes behov. Travelbee (1971) menade att lyckad kommunikation kräver 
särskilda färdigheter såsom kunskap, timing och behärskande av olika 
kommunikationstekniker. Dessa tekniker innebär dock inte automatiskt att en 
relation skapas. Hon identifierade även negativa faktorer som kan störa 
kommunikationen, exempelvis genom att inte se patienten som en individ 
och när sjuksköterskan inte kan tolka de olika nivåerna av mening i 
kommunikationen. 
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Som ett led i att hjälpa patienten kan sjuksköterskan terapeutiskt använda sig 
själv i omvårdnaden genom att medvetet använda sin personlighet och 
kunskap för att skapa en förändring hos patienten. Målet uppnås och anses 
terapeutiskt om förändringen lindrar patientens lidande. Detta kräver 
självinsikt, en förståelse för hur människors handlande pendlar, engagemang 
och en förmåga att tolka handlingar både egna och andras och kunna ingripa 
på ett effektivt sätt (Travelbee, 1971).  

4 Problemformulering 
 

Ett gott bemötande och en god kommunikation utgör två viktiga faktorer för 
en så god och säker vård som möjligt. I den perioperativa vården är mötet 
med patienten ofta kort och intensivt med många moment som pågår 
samtidigt, i en för patienten ofta ovan miljö. Verksamheterna är dessutom 
ofta pressade både ur ett lokal-, personal- och tidsperspektiv. Det känns 
därför relevant att identifiera vilka faktorer som ligger bakom en god 
interaktion mellan anestesisjuksköterskan och patienten samt om och i 
sådana fall vilka strategier som upplevs som mest framgångsrika för att 
skapa bra möten, både utifrån anestesisjuksköterskans och patientens 
perspektiv.  

5 Syfte 
 

Syftet är att belysa vad som kännetecknar en god interaktion mellan patient 
och anestesisjuksköterska pre- och intraoperativt. 

 

5.1 Frågeställningar 
 

Vilka strategier används för att uppnå en god interaktion?  

Vad kännetecknar en lyckad interaktion? 
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6 Metod 
6.1 Design 
 

Studien genomfördes enligt de steg och den metodik som Bettany-Saltikov 
och McSherry (2016) beskriver för en systematisk litteraturstudie, vilket 
innebär en strukturerad sökning och analys av relevant litteratur för den 
frågeställning som studien fokuserar på. Då det är sjuksköterskors och 
patienters interaktion som studerats har en kvalitativ ansats valts eftersom 
området ligger inom kategorin upplevelser och erfarenheter. En induktiv 
ansats har använts (Polit & Beck, 2016). Studiens resultat bygger på en 
kvalitativ innehållsanalys av alla inkluderade artiklar i enlighet med 
Graneheim och Lundman (2004).  

 

6.2 Förförståelse 
 

Författaren har jobbat som sjuksköterska de senaste 9 åren och de senaste 8 
åren prehospitalt både som allmän- och specialistsjuksköterska inom 
ambulanssjukvård. Författaren har tre veckors verksamhetsförlagd utbildning 
som specifik erfarenhet av verksamhetsområdet anestesi. Författaren har 
aktivt försökt arbeta med sin förförståelse genom hela processen för att 
undvika att dra förhastade slutsatser och missa möjliga tolkningar av 
materialet.  

 

6.3 Urval 
 

Urvalet avgränsades till artiklar som tycktes svara på syftet med studien. 
Urvalet bestod enbart av originalartiklar med en kvalitativ ansats som var 
vetenskapligt granskade. 

 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle belysa olika aspekter 
av att skapa en god interaktion eller kommunikation mellan 
anestesisjuksköterska och patient alternativt belysa upplevelsen av 
interaktionen eller kommunikationen. Studierna skulle fokusera på den pre- 
eller perioperativa perioden. Inga begränsningar gjordes gällande 
patientsubgrupper.  
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Exklusionskriterierna för studien var artiklar skrivna på andra språk än 
svenska eller engelska, artiklar publicerade innan 2009 och artiklar som 
saknade godkännande från en etisk kommitté. Två av de artiklar som 
inkluderades fram till fulltextläsningen exkluderades då de visade sig vara 
översiktsartiklar och ej vetenskapliga studier av ämnet. En exkluderades då 
den hade kvantitativ ansats vilket inte uppmärksammades innan 
fulltextläsningen. Syfte, problemformulering samt inklusions- och 
exklusionskriterier fastställdes innan den systematiska sökningen efter 
artiklar genomfördes i syfte att avgränsa och göra sökning så träffsäker som 
möjligt (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

 

6.4 Datainsamling 
 

Då syftet fokuserade på upplevelser och interaktion ansågs den lämpad för en 
kvalitativ ansats. Enligt Bettany-Saltikov och Mc Sherry (2016) har därför 
PEO-modellen använts för att få fram en tydlig och strukturerad 
forskningsfråga. Förkortningen PEO innefattade termerna ”Population”, 
”Exposure” och ”Outcome”. Med denna modell delas forskningsfrågan upp i 
delar vilket förtydligar forskningsprocessen. Med ”population” menas den 
grupp som ska undersökas. ”Exposure” beskriver den intervention som 
undersöks samt den eventuella jämförelsen som studien syftar till att 
undersöka. Termen ”outcome” innefattar det utfall som den valda 
interventionen skall utvärderas mot. Studiens PEO-fråga löd enligt följande; 

För anestesisjuksköterskor (P) som arbetar perioperativt med anestesi (E) hur 
ser interaktionen med patienten ut(O)? 

Tabell 1 – PEO, ämnesord i kursiv 

PEO Sökfraser Inklusionskriterier Exklusionkriterier 

Population = 
Anestesisjuksköterskor 

Nurse 
Anesthetists 

Anesthetist 

 

Nurse 
Anaesthetists 

Certified 
registered Nurse 
anesthetists 

Registered Nurse 
anesthetist 

Certified Nurse 

Anestesisjuksköterskor eller 
motsvarande yrkeskategori 

andra professioner 
som ej har omvårdnad 
som grund 
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anesthetists 

CRNA 

Exposure = 
perioperativt, anestesi 

Preoperative 
period 

Intraoperative 
period 

Perioperative 
care 

Anesthesia 

 

 

Preoperative 

Perioperative 

Intraoperative 

Perioperative 
period 
 

preoperativ alternativt 
perioperativ omvårdnad 
under vårdförloppet 

 

alla typer av anestesi 

Preoperativ 
omvårdnad som inte 
sker i nära anslutning 
till operationen 

 

postoperativ 
omvårdnad 

Outcome = interaktion  Nurse-Patient 
Relations 

Interpersonal 
relations 

Communication 

 

Dialogue 

Perioperative 
dialogue 

Relation 

Connection 

Communication 

Nurse-patient 
interaction 

Patient-nurse 
interaction 

 
 

interaktion och 
kommunikation mellan 
sjuksköterskan och 
patienten 

 

Type of study  Artiklar med kvalitativ 
ansats såsom 
Intervjustudier, 
observationsstudier, narrativ 

Artiklar på svenska och 
engelska 

Kvantitativa studier, 
översikter,  

 

Artiklar publicerade 
innan 2009  
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Artiklar publicerade efter 
2009 

 

Inledningsvis gjordes en övergripande litteratursökning i två databaser, 
Pubmed och Cinahl, vilka innehåller vetenskapliga tidskrifter inriktade mot 
medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningen gjordes 
genom fritextsökning utifrån de informationsbärande ord som identifierades i 
syftet och PEO-frågan. Orden som användes var Nurse-Patient interaction, 
och Nurse Anesthetists. Sökresultatet gav 5 träffar i Cinahl och 12 i Pubmed. 
Fyra studier identifierades som svarade bra mot syftet, titel och abstract samt 
indexeringsord för respektive artikel i databaserna analyserades för att få 
fram fler möjliga sökord som svarade mot syftet.  

 

Utifrån PEO-frågan och de fyra kärnartiklarna skapades en sökstrategi 
baserat på de informationsbärande ord som kunde identifieras tillsammans 
med synonymer till dessa ord. Flera sökstrategier testades därefter i 
respektive databas för att optimera sökord. Ett möte med bibliotekarie 
genomfördes också för genomgång av sökstrategi och valda sökord och 
därefter lades ytterligare ord till och sökningarna förfinades. Till sist 
genomfördes flera systematiska blocksökningar i de valda databaserna 
utifrån identifierade sökord (Tabell 1) med hjälp av de booleska operatorerna 
AND och OR. Alla synonymord sammanfördes i respektive block utifrån 
PEO med OR och därefter kombinerades blocken med hjälp av AND. Både 
fritextord och ämnes- eller indexord användes i respektive block. 
Huvudsökningarna gjordes i Pubmed och Cinahl och genererade totalt 222 
artiklar.  

 

Sökresultatet granskades först på titelnivå vilket resulterade i 41 artiklar vars 
abstract lästes igenom. Av de artiklarna valdes 17 ut för att läsas i fulltext 
och ställas mot studiens syfte. Hos de artiklar som lästes i fulltext granskades 
även referenslistorna för att se om ytterligare studier fanns tillgängliga som 
ej dykt upp i litteratursökningen, vilket genererade ytterligare 24 artiklar som 
granskades via abstract. Av dessa ansågs 5 artiklar kunna överensstämma 
med studiens syfte och inklusionskriterier och gick vidare till 
fulltextgranskning. De exkluderades dock efter detta steg då de ej svarade 
mot studiens syfte. En fullständig redovisning av sökmatrisen finns i bilaga 
A och huvudsökningen redovisas i tabell 2.  
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Tabell 2: Redovisning av huvudsökning i respektive databas (lägg till nr på utvalda artiklar) 

Databas Sökfras Begräns-
ningar 

Antal 
träffar 

Lästa ab-
stract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitets-
granskade 
artiklar 

Inklud-
erade 
artiklar 

Cinahl 
2019-02-
19 

(MH ”Nurse 
Anesthetists”) 
OR (MH 
“Anesthetists”) 
OR “CRNA” 
OR “Nurse 
Anesth*” OR 
“anesth*” OR 
“Certified 
Registered 
Nurse 
Anesthetist*” 
OR “registered 
nurse 
anesthetist*” 
OR “Nurse 
anaesthe*” OR 
nurse anaesthe* 
 
AND 
 
(MH 
“Anesthesia*”) 
OR “periop*” 
OR “preop*” 
OR “intraop*” 
OR 
“anesthesia*” 
 
AND 
 
(MH “Nurse-
patient 
relations”) OR 
(MH 
“communication
+”) OR (MH 
Interpersonal 
Relations+”) 
OR “Nurse*-
Patient* 
interact*) OR 
“Communicat*” 
OR “relation*” 
OR “dialog*” 
OR 
“perioperative 
dialog*” OR 
“connect*” 

Peer-
reviewed 
 
Engelska 
Svenska 
 
 

121 33 18 9 9 st  
(5, 25, 45, 
50, 51, 55, 
87, 94, 
102) 

Pubmed  (Mesh ”Nurse 
Anesthetists”) 
OR (Mesh 
Anesthetists”) 

- 101 21 9 2 2 st  
(6, 81) 
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OR (Mesh 
“Anesthetists”) 
OR “CRNA” 
OR “Nurse 
Anesthetists” 
OR 
“anesthetist” 
OR “Certified 
Registered 
Nurse 
Anesthetist” OR 
“registered 
nurse 
anesthetist” OR 
“Nurse 
anaesthetist” 
 
AND 
 
(Mesh 
“preoperative 
period”) OR 
(Mesh 
“intraoperative 
period”) OR 
(Mesh 
“perioperative 
period”)  
(Mesh 
“Anesthesia”) 
OR (Mesh 
“perioperative 
care”) 
OR 
“perioperative” 
OR 
“preoperative” 
OR 
“intraoperative” 
 
AND 
 
(Mesh “Nurse-
patient 
relations”) OR 
(Mesh 
“communication
”) OR (Mesh 
Interpersonal 
Relations”) OR 
“Nurse-Patient 
interaction) OR 
“patient-nurse 
interaction” OR 
“Communicatio
n” OR 
“relation” OR 
“dialogue” OR 
“perioperative 
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dialogue” OR 
perioperative 
dialogue OR 
“relation” OR 
“connection” 

 

11 artiklar kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier 
(Bilaga C) (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, [SBU], 2017). 
I mallen kunde totalt 21 ja svar erhållas, författaren valde att bedöma alla artiklar 
med fler än 15 ja svar som hög nivå, artiklar med 11–14 ja svar som medelhög nivå 
och artiklar med färre än 11 ja svar bedömdes ha medelhög till låg nivå beroende på 
om övriga svar i granskningen var nekande eller oklara. Då inga artiklar bedömdes 
ha låg kvalitet under granskningen inkluderades samtliga kvalitetsgranskade 
artiklar, 6 med medelhög nivå och 5 med hög nivå. Alla artiklar hade mer än 11 ja 
svar i granskningen. En fullständig redovisning av urvalsprocessen redovisas i figur 
1 och en artikelmatris återfinns i bilaga B.  
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6.5 Förförståelse 
 

6.6 Dataanalys 
 

Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa 
innehållsanalys (2004) på både latent och manifest nivå. I den manifesta 
analysen menar Graneheim & Lundman (2004) att fokus ligger på vad texten 
säger, det vill säga det uppenbara synliga budskapet. I den latenta analysen 
handlar det istället om att hitta vad texten handlar om, det vill säga att hitta 
den underliggande meningen i texten. Som ett första steg lästes artiklarna 

Artiklar funna vid huvudsökning i databaserna 
 

Pubmed: 101 
Cinahl : 121 

Artiklar funna genom manuell sökning 

24 

 

Exkluderade utifrån abstract (ej svenska eller 

engelska, svarade ej mot syftet, ej tillgängligt 

abstract, ej relevant metod ): 24 

Genomlästa fulltexter 

22 

Exkluderade utifrån abstract (svarade 

ej mot syftet, publicerade innan 2009, 

ej relevant metod) 

19 

Inkluderade artiklar till kvalitetsgranskningen 

11 

Inkluderade artiklar i dataanlysen 

11 

Lästa abstract 

24 

Låg kvalitet 

0 

Medelhög kvalitet 

6 

Hög kvalitet 

5 

Exkluderade utifrån fulltext (svarade 

ej mot syftet):  11 

Lästa abstract 

41 

Figur 1 Urvalsprocessen och kvalitetsgranskning i enlighet med Fribergs (2017, s 187-188) 
rekommendation. 
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igenom flera gånger för att få en helhetskänsla och förståelse för materialet. 
Den upprepade genomläsningen syftade också till att minska författarens 
förförståelses betydelse för tolkningen av materialet. Därefter plockades 
meningsenheter som svarade mot syftet ut från artiklarnas resultat. Dessa 
kondenserades, det vill säga kortades ner utan att för den skull förlora sin 
mening. När allt material kondenserats påbörjades processen med att göra 
materialet mer abstrakt, vilket skedde genom kodning, kategorisering och 
tematisering.  Först identifierades koder för varje meningsenhet vilket tillät 
författaren att se materialet ur ett nytt perspektiv. Koderna delades därefter in 
i underkategorier och kategorier. Slutligen identifierades ett tema som täckte 
in samtliga kategorier. När analysen var klar lästes materialet igenom på nytt 
för att verifiera att underkategorier, kategorier och teman speglade det på ett 
korrekt sätt (Graneheim & Lundman, 2004). I tabell 3 illustreras exempel 
från analysprocessens olika steg.   

 

Tabell 3: Exempel på hur analysfasen gått till. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

kod underkatego

ri 

kategori tema 

The patients felt 
good to be with a 
nurse whom they 
already knew 
from the 
preoperative 
dialogue 

patienten 
tillfreds av att 
vara med en 
sjuksköterska de 
redan kände 
från 
preoperativa 
dialogen 

kontinuitet Person-
kännedom 

Mellan-
mänskliga 
faktorer 

Se lyssna 
känn 

The patient-NA 
interaction is 
hindered when the 
NA has his/her 
directedness 
toward the other 
half of the plane 
(i.e., toward the 
surgical team). 
This directedness 
away from the 
patient occurs 
although the 
patient and the 
NA are in close 
proximity and in 
each other’s 
perceptual fields. 

patient-
sjuksköterskeint
eraktionen 
hindras när 
anestesisjuksköt
erskan har sin 
uppmärksamhet 
mot andra 
planhalvan 
(kirurgteamet). 
Sker trots att 
sjuksköterskan 
befinner sig i 
patientens 
närhet och 
synfält. 

riktning på 
uppmärksa
mheten 

Vårda i 

teknisk 

miljö 

Yttre 

faktorer 

Se lyssna 

känn 
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6.7 Etiska överväganden 
 

All medicinsk forskning där människor är inblandade skall bedrivas enligt 
god etisk sed och styrs av Helsingforsdeklarationen (World Medical 
Association, 2018). Vilket innebär att även litteraturstudier bör ta hänsyn till 
etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2015). Vid studier av relation 
mellan vårdpersonal och patienter skulle det kunna finnas en risk att 
patienterna drabbas av repressalier från vårdpersonalen i form av sämre 
kvalitet på sin vård om de uttrycker sig negativt. Det är därför viktigt att 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet uppfylls. På så vis garanteras att deltagarna är informerade 
om studien, dess innebörd och deras rätt att avbryta sitt deltagande om de så 
önskar, att de givit sitt samtycke, att forskarna utlovar konfidentialitet och att 
insamlade data endast används till forskning (Vetenskapsrådet, 2017).  
Eftersom litteraturstudier grundar sig på redan publicerad litteratur och 
studiens problemformulering och syfte ställs mot text istället för levande 
människor såsom personal eller patienter finns ingen risk att tidigare okänd 
känslig information framkommer och resultaten är av naturliga skäl redan 
avidentifierat. Studiens etiska övervägande består istället i ett krav på att de 
artiklar som inkluderades i studien skulle ha ett etiskt godkännande för sin 
studie alternativt ett noggrant etiskt övervägande redovisat för att på så sätt 
försöka höja nivån. Resultatet från respektive studie har redovisats utan 
ändringar eller förvanskningar och alla artiklar som inkluderats har 
redovisats i en artikelmatris som sparats under en begränsad period.  

7 Resultat 
 

De 11 artiklar som föreliggande studies resultat bygger på är alla genomförda 
i Norden, åtta i Sverige, två i Danmark och en i Finland. I studierna deltog 
sammanlagt 46 patienter i åldersspannet 8–85 år som genomgick både 
regional och generell anestesi samt 77 sjuksköterskor med erfarenhet inom 
anestesisjukvård som sträckte sig från 1–40 år. Deltagandet skedde genom 
intervjuer, observationer eller genom skrivna berättelser och reflektioner. Tre 
studier utgick från ett patientperspektiv med syftet att beskriva hur de 
upplevde den perioperativa vården, fyra studier var inriktade mot att beskriva 
interaktionen mellan anestesisjuksköterskan och patienten och fyra studier 
beskrev anestesisjuksköterskornas upplevelse av att vårda olika 
patientkategorier perioperativt.  
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Analysen av datamaterialet kom att resultera i två kategorier; 
Mellanmänskliga faktorer och Yttre faktorer. Dessa kategorier innefattar 8 
underkategorier: Kommunikation, Inom synhåll och räckhåll, Förberedelser 
och personkännedom, Delaktighet, Ansvar, Förtroende, Vårda i teknisk miljö 
och Ha tid. Ett generellt tema framkom också i form av Se-Lyssna-Känn. 
Resultatet redovisas i tabell 4. De två kategorierna och åtta 
underkategorierna som framkommit i studien belyste viktiga faktorer för att 
skapa en god interaktion mellan patient och anestesisjuksköterska pre- och 
intraoperativt.  

 

Tabell 4: Redovisning av tema, kategorier och underkategorier 

Tema Kategori Underkategori 

 

 

 

 

SE-LYSSNA-KÄNN 

 

 

Mellanmänskliga 

faktorer 

 

Kommunikation 

Inom synhåll och räckhåll 

Förberedelser och personkännedom 

Delaktighet 

Ansvar 

Förtroende 

 

Yttre faktorer 

 

Vårda i teknisk miljö 

Ha tid 

 

7.1 Se-lyssna-känn  
 

Ur analysen framträdde temat se-lyssna-känn som syftar till de delar som 
krävs för att uppnå en god interaktion mellan anestesisjuksköterska och 
patient. Det belyser vikten av att på olika sätt se och lyssna på varandra samt 
de signaler som sänds ut och de tecken som signaleras. Interaktionen handlar 
även om att försöka känna sin motpart och anpassa sig efter denne. För 
anestesisjuksköterskan handlar det om att känna sin patient, både genom den 
information som finns tillgänglig på förhand och att känna in situation och 
sinnesstämning under interaktionen. Men också om att känna till sin 
utrustning, veta vilken plan som finns för patienten och känna sina egna 
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styrkor och svagheter. De tre delarna i temat berör alla kategorierna på något 
vis och grundar sig på en gemensam lyhördhet.  

 

7.2 Mellanmänskliga Faktorer  
 

7.2.1 Kommunikation 
 

 Verbal kommunikation var ett av de viktigaste verktygen för en god 
interaktion som lyftes fram i studierna. Med hjälp av röstläge, ton, humor 
och ett anpassat språk kunde anestesisjuksköterskan skapa tröstande samtal, 
guida genom vårdförloppet och skapa en lugn atmosfär som minskade oro 
och fick patienterna att känna sig trygga, delaktiga och involverade 
(Aagaard, Schantz Laursen, Steen Rasmussen & Elgaard Sørensen 2018; 
Bengtsson, Johansson & Englund 2016; Berg, Kaspersen, Unby & Hollman 
Frisman 2013; Danielsson, Lundström, Holmström & Kerstis 2018; 
Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & Almerud Österberg 2012; 
Pulkkinen, Junttila  & Lindwall 2016; Sjöberg, Amhliden, Nygren, 
Arvidsson & Svedberg 2015,).  

 

Vissa studier lyfte att det för patienterna var viktigt att få känna sig hörda, 
kunna ställa frågor och få delge sina upplevelser av situationen till någon 
som lyssnade (Karlsson et al., 2012; Sjöberg et al., 2015; Pulkkinen et al., 
2016). Genom att få berätta sin historia och tala om sina känslor kunde 
patienternas lidande pre- och intraoperativt minska. Det sågs som positivt om 
de inte behövde berätta samma sak flera gånger (Karlsson et al., 2012; 
Pulkkinen et al, 2016). Patienterna belyste vikten av att använda både verbal 
och icke-verbal kommunikation såsom att kombinera ögonkontakt, beröring 
och kroppsspråk, för en ökad trygghetskänsla (Aagaard, Schantz Laursen, 
Steen Rasmussen & Elgaard Sörensen 2016; Bengtsson et al., 2016).  Aktivt 
lyssnande lyftes som en viktig komponent av patienterna i flera studier 
(Gimbler Berglund, Ericsson, Proczkowska-Björklund & Fridlund 2013; 
Karlsson et al., 2012; Pulkkinen et al., 2016; Sjöberg et al., 2015).  

 

Flera studier fokuserade på subgrupper av patienter såsom barn, dementa och 
patienter med preoperativ ångest, då dessa utgjorde en särskild utmaning vid 
interaktionen (Danielsson et al. 2018; Gimbler Berglund et al. 2013; Sjöberg 
et al. 2015). Vid anestesi av barn använde anestesisjuksköterskorna flera 
olika strategier för att så snabbt som möjligt skapa en relation till barnet. 
Primärt var att få barnet att känna sig som den viktigaste personen i rummet 
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och alltid behandla dem respektfullt (Danielsson et al., 2018). Det uppnåddes 
genom att rikta kommunikationen mot barnet i första hand och inte mot 
föräldrarna, att sänka sig till barnets ögonhöjd för att skapa ögonkontakt samt 
använda ett åldersanpassat språk. Genom att ställa frågor, berömma, visa upp 
utrustning i operationssalen, leka med barnet och använda distraktioner 
såsom datorspel eller ge små gåvor vid obehagliga vårdåtgärder försökte 
anestesisjuksköterskorna att skapa ett samarbete med barnet (Gimbler 
Berglund et al., 2013; Danielsson et al., 2018). För de dementa patienterna 
framkom vikten av att initialt bemöta dem som vilken patient som helst, för 
att få en chans att utvärdera deras sinnesstämning och kognitiva status och 
därefter anpassa kommunikationen efter det (Krupic, Eisler, Sköldenberg, & 
Fatahi 2015). Vikten av tålamod i kommunikationen lyftes fram, då dessa 
patienter ofta hade minnessvårigheter, dålig koncentrationsförmåga och var 
desorienterade vilket ledde till ett behov av upprepad information. Ett sätt att 
nå fram kunde vara genom ett konsekvent och tydligt beteende och en 
passande första introduktion som var anpassad efter vad 
anestesisjuksköterskorna visste om patienternas kognitiva förmåga (Krupic et 
al., 2015). De patienter som led av preoperativ ångest krävde ett lugnt 
bemötande och professionalitet från anestesisjuksköterskorna, ofta i 
kombination med läkemedel. Ju mer erfarna anestesisjuksköterskorna var, 
desto mer förlitade de sig på tröstande och lugnande samtal framför 
medicinska interventioner mot oro (Bengtsson et al., 2016). Bengtsson et al. 
(2016) beskrev också vikten av att använda ett öppet kroppsspråk och 
försöka hitta en lugn miljö för att minska oron.  

 

En stor del av den verbala kommunikationen handlade också om 
information, antingen från anestesisjuksköterskorna till patienterna eller vice 
versa (Aagaard, 2016, Bengtsson et al., 2016; Berg et al., 2013; Karlsson, 
Ekebergh, Larsson Mauléon & Almerud Österberg 2013; Krupic et al., 2015; 
Pulkkinen et al., 2016; Sjöberg et al., 2015). Att förklara och bekräfta redan 
given preoperativ information patienten fått hemskickad, upprepa viktig 
information flera gånger och berätta om förutsättningar för anestesin var 
viktigt för att få en välinformerad och lugn patient (Berg et al., 2013; Sjöberg 
et al., 2015). Felaktig information kunde påverka relationen mellan 
patienterna och anestesisjuksköterskorna. Inadekvata strategier för att närma 
sig patienterna från anestesisjuksköterskornas sida kunde leda till tvivel och 
förlorad tillit hos patienterna (Bengtsson et al., 2016; Sjöberg et al., 2015). 
En korrekt kontinuerlig information och guidning skapade däremot tillit och 
en känsla av kontroll samt gav bekräftelse och trygghet (Aagaard et al., 2016; 
Bengtsson et al., 2016; Berg et al., 2013; Sjöberg et al., 2015). En strategi 
med de patientkategorier där kommunikationen inte alltid fungerade felfritt 
var att försöka förutse vilka frågor patienterna kan tänkas ha och besvara 
dessa utan att frågorna ställts (Aagaard et al., 2018). Barn efterfrågade 
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information om vad som skedde på salen innan och under tiden de var sövda, 
vilka åtgärder som skulle utföras, vilka läkemedel de skulle få och hur de 
kunde reagera på dem, information om smärtlindring, vad som skedde 
postoperativt och vilka förväntningar som finns på dem då samt vilka 
postoperativa komplikationer de kunde förvänta sig (Sjöberg et al., 2015). 

 

7.2.2 Inom synhåll och inom räckhåll 
 

Närhet och närvaro stärkte interaktionen mellan patienterna och 
anestesisjuksköterskorna. Om personalen var närvarande och inte enbart ”på 
plats” upplevde patienterna en ökad känsla av trygghet och bekräftelse samt 
en förväntan att något skulle ske. Närheten genererade olika beteenden hos 
patienterna. En del visade den ökade tilltron genom att backa tillbaka och dra 
sig undan för att inte störa eller hindra vårdpersonalen i sin yrkesutövning, 
andra använde närheten för att bibehålla kommunikationen, sätta sig själv i 
centrum och markera att de ville bli sedda som ett subjekt (Karlsson et al., 
2012; 2013).  

 

För patienterna var det viktigt att veta inte bara att personalen var på salen, 
utan även var de var (Karlsson et al., 2013). För patienter som opererades i 
vaket tillstånd med någon form av regional anestesi blev detta extra viktigt 
då de av operationstekniska skäl var tvungna att ligga i en fast position och 
de fick därmed en begränsad möjlighet att hålla uppsikt över sin omgivning. 
De förlorade även möjligheten att kontrollera hur länge de skulle ligga där 
och vad som skedde i rummet (Karlsson et al., 2012). 
Anestesisjuksköterskorna blev då viktiga eftersom de oftast befann sig i 
patienternas omedelbara närhet och inom deras synfält. När 
anestesisjuksköterskorna försvann ur sikte kunde patienterna uppleva känslor 
av distans, ensamhet, övergivenhet och utsatthet (Karlsson et al, 2012). Enda 
sättet för patienterna att reglera distansen, var att använda sin röst och 
försöka dra tillbaka anestesisjuksköterskan in i sin närhet igen, genom att 
bjuda in till interaktion (Karlsson et al., 2012; 2013). Ögonkontakt skapade 
en tydlig koppling mellan patienterna och anestesisjuksköterskorna, den gav 
en kunskap om vem som befann sig i rummet, gav en bekräftelse och kunde 
få patienterna att känna sig trygga i en utsatt situation. Utan ögonkontakt 
upplevdes det som svårare att skapa en relation (Berg et al., 2013; Karlsson 
et al., 2012; Gimbler Berglund et al., 2013).  

 

Närhet i form av fysisk beröring var ett tydligt och enkelt sätt att bekräfta 
patienterna och visa att anestesisjuksköterskorna såg dem som personer och 
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inte som objekt (Karlsson et al., 2012). Beröring verkade lugnande, 
förtroendeingivande, försäkrande, beskyddande och gav en känsla av 
trygghet (Aagaard et al., 2016; 2018; Karlsson et al 2012; 2013). Rätt utförd 
gav den en känsla av mänsklighet på en professionell nivå (Aagaard et al., 
2018). Dementa hade ett särskilt behov av beröring och hade ofta god nytta 
av att ha en personal som var i deras omedelbara närhet och hade fysisk 
kontakt med dem hela tiden då detta verkade förankra dem i den aktuella 
situationen. Ett avbrott i den kontakten kunde leda till förvirring, oro och 
förstört förtroende (Krupic et al., 2015).  

 

Beröring kunde bli en negativ upplevelse för både personal och patient. När 
anestesisjuksköterskorna närmade sig patienterna skedde det oftast bakifrån 
eller ovanifrån vilket för patienterna kunde upplevas påträngande då de inte 
var i stånd att själva reglera avståndet. Enda sättet för patienterna att styra 
hur nära de ville ha anestesisjuksköterskorna var genom att vända bort 
ansiktet. Det var därför viktigt att ta patienternas sårbarhet i beaktande vid 
just dessa närmanden (Karlsson et al., 2012). Bad en patient om fysisk 
kontakt i form av att hålla en hand eller liknande och det önskemålet 
ignorerades eller glömdes bort av anestesisjuksköterskan skapade det en 
känsla hos patienten av att bli sviken, övergiven och att vara sårbar (Aagaard 
et al., 2016). Om fysisk kontakt användes som tvångsåtgärd vid sövning av 
barn där barnet var tvunget att hållas fast mot sin vilja kunde beröringen 
uppfattas som negativ av alla inblandade. Detsamma gällde om en dement 
patient blev fysiskt utåtagerande (Gimbler Berglund et al., 2013; Krupic et 
al., 2015).  

 

7.2.3 Förberedelser och personkännedom 
 

Anestesisjuksköterskorna förberedde sig själva och vårdrummet inför 
patienternas ankomst vilket skapade en lugnande atmosfär. Patientsäkerheten 
upplevdes öka genom att anestesisjuksköterskorna hade en flexibel plan 
innan de träffade patienterna, vilken sedan justerades utifrån patienternas 
önskemål, tecken på oro och nivå av förkunskap hemifrån (Bengtsson et al., 
2016; Berg et al., 2016; Danielsson et al., 2018; Gimbler Berglund et al., 
2013; Sjöberg et al., 2015).  

 

För både patienterna och anestesisjuksköterskorna uppfattades interaktionen 
gå mycket lättare om de fick en möjlighet att lära känna varandra och skapa 
en personkännedom samt om de följdes åt genom vårdprocessen (Gimbler 
Berglund et al., 2013; Pulkkinen et al., 2016). Detta kunde uppnås på flera 
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sätt. För anestesisjuksköterskorna fanns det möjlighet att få viss 
förhandsinformation om patienten via journalen, preoperativa besök på 
avdelning enligt genom modellen för perioperativ dialog (Berg et al., 2013; 
Gimbler Berglund et al., 2013; Pulkkinen et al., 2016). För barn, framförallt 
de med speciella behov, kunde korrespondens innan operationen med 
fotografier på ansvarig anestesisjuksköterska skapa gynnsammare 
förutsättningar för anestesin. Även upprepade besök på 
operationsavdelningen innan det var dags för operationen där de 
omhändertogs av den anestesisjuksköterska som skulle vårda dem 
perioperativt underlättade (Gimbler Berglund et al., 2013). Genom att lära 
känna sin patient kunde anestesisjuksköterskorna få reda på personliga 
preferenser och planera för en individuell vård (Bengtsson et al., 2016; 
Pulkkinen et al., 2016). Personkännedom skapade självförtroende, 
uppmuntrade samarbete, ökade känslan av trygghet och minskade 
preoperativ oro och ångest (Bengtsson et al., 2016; Gimbler Berglund et al., 
2013; Pulkkinen et al., 2016). 

 

7.2.4 Delaktighet 
 

Genom att involvera patienterna i deras vård kunde preoperativ oro minska 
och patienterna kände sig sedda, bekräftade och stärkta i sig själva (Gimbler 
Berglund et al., 2013; Karlsson et al., 2012; Pulkkinen et al., 2016; Sjöberg 
et al., 2015). Vissa patienter kunde uppleva det dubbelt att göras delaktiga. 
De hade en önskan att få förberedelserna gjorda så fort som möjligt, att göra 
sig så osynliga som möjligt och slippa fatta beslut. Samtidigt ville de befinna 
sig i centrum för personalens uppmärksamhet, synas och bemötas som en 
människa i en sårbar situation (Aagaard et al.2016; Karlsson et al. 2012).  

Vid interaktion med barn byggde många strategier på att få barnet mer 
delaktigt i vården.  Strategierna som beskrevs gick ut på att involvera barnen 
i vad som skulle hända, låta dem ta med egna gosedjur in på operationssalen, 
låta dem bestämma vissa saker, ge dem en uppgift och planera vården samt 
revidera planen utifrån barnets behov genom att till exempel ändra 
anestesimetod vid behov (Danielsson et al., 2018; Gimbler Berglund et al., 
2013; Sjöberg et al., 2015).  

 

7.2.5 Ansvar 
 

Vid perioperativ vård behövde patienterna en livlina i form av en person ur 
personalgruppen som tog ansvar för att stanna hos patienten bildligt och 
bokstavligt under ingreppet för att trösta och guida. Den personen försäkrade 
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patienten om att omvårdnaden fortsatte under operationen och att de var 
trygga. Rollen innehades ofta av en av anestesisjuksköterskorna då det föll 
sig naturligt eftersom de befinner sig närmast patienten.  Rollen kunde dock 
innehas av vem som helst i det perioperativa teamet, förutsättningen var en 
god relation med patienten (Aagaard et al. 2018; Berg et al. 2013; Danielsson 
et al., 2018).  Anestesisjuksköterskorna och patienterna var båda tvungna att 
ta ansvar och läsa av varandras signaler för att kunna föra interaktionen 
framåt och ta sig igenom de preoperativa förberedelserna (Aagaard et al., 
2018).  

 

7.2.6 Förtroende 
 

Patienterna hade generellt ett stort förtroende för vårdpersonalen och 
förväntade sig att bli bemötta av professionell kompetens och expertis, där de 
fick adekvat information. Det förtroendet och den tilliten gjorde att 
patienterna upplevde mindre oro och smärta och kunde lämna över 
kontrollen till vårdpersonalen och känna sig bekväma med att bli sövda. 
(Aagaard et al. 2016; Karlsson et al. 2012; Pulkkinen et al. 2016).  

 

7.3 Yttre Faktorer 
 

7.3.1 Vårda i teknisk miljö 
 

Operationssjukvårdens högteknologiska miljö kunde leda till konflikter 
mellan omvårdnad och tekniska uppgifter för anestesisjuksköterskorna. När 
anestesisjuksköterskorna hade sin uppmärksamhet riktad mot utrustningen, 
operationsförfarandet eller medicintekniska uppgifter prioriterades 
interaktionen med patienterna ner, trots att anestesisjuksköterskorna befann 
sig i patienternas omedelbara närhet. För anestesisjuksköterskorna handlade 
det om att hantera flera olika uppgifter simultant, säkerställa säkerheten och 
samtidigt bibehålla en vaksamhet på patienterna och deras behov och guida 
dem genom förloppet (Aagaard et al., 2018; Karlsson et al., 2013). Ett sätt 
för anestesisjuksköterskorna att lyckas med god omvårdnad trots tekniken 
var att förlita sig på rutiner när de utförde de tekniska åtgärderna och istället 
lägga mer fokus på interaktionen. Rutinerna gav anestesisjuksköterskorna en 
ökad känsla av kontroll och självsäkerhet när utförandet ”satt i fingrarna” 
och gav samtidigt patienterna ett ökat förtroende för anestesisjuksköterskorna 
då de inte tedde sig nervösa eller osäkra (Aagaard et al., 2016; 2018). I 
studien av Gimbler-Berglund et al (2013) menade anestesisjuksköterskorna 
att nyutexaminerade anestesisjuksköterskor hade ett mer medvetet arbetssätt 



 

30(44) 
 

med tekniken på bekostnad av interaktionen med patienten, något som 
förväntades förändras ju mer erfarenhet de fick.  För patienterna var det 
viktigt att bli sedda i sin helhet och inte genom övervakningen på skärmen, 
vilket uppnåddes genom fysisk närhet, spontan kommunikation, ögonkontakt 
och beröring (Karlsson et al., 2012). Vid barnanestesi kunde det även finnas 
en vinning i att avvakta med att koppla på för mycket utrustning innan 
patienterna sov för att på så sätt optimera situationen då utrustningen kunde 
upplevas som skrämmande (Gimbler Berglund et al., 2013).  

 

Om anestesisjuksköterskorna misslyckades med att balansera vårdande och 
teknik fanns en risk att patienterna kände sig som ett objekt. Framförallt vid 
induktionen där många tekniska åtgärder utfördes och stor fokus lades på 
övervakningen upplevde patienterna att de glömdes bort (Aagaard et al., 
2016; 2018). Det var viktigt att anestesisjuksköterskorna kom ihåg att miljön 
ofta var ny för patienterna och därmed även de ljud och andra 
sinnesförnimmelser som patienterna kunde uppleva som skrämmande men 
som var naturliga och kända för anestesisjuksköterskorna (Karlsson et al., 
2013).  

 

7.3.2 Ha tid 
 

En nyckelfaktor för en god interaktion var att hitta tid för att kunna 
kommunicera noggrant och tydligt, hinna förklara, kunna informera och gå 
igenom händelseförlopp och alternativ samt se till att det fanns utrymme för 
de förberedelser och åtgärder som behövde göras inför anestesin. På så vis 
kunde anestesisjuksköterskorna få patienterna lugna och väl förberedda. I de 
fall där det fanns en risk att patienten kunde bli agiterad kunde tillräckligt 
med tid vara en avgörande faktor för att hålla patienten lugn. (Bengtsson et 
al., 2016; Gimbler Berglund et al., 2013; Krupic et al., 2015; Pulkkinen et al., 
2016). 

 

Flera studier vittnade om tidsbegränsningarna som förekom inom den 
perioperativa vården idag (Aagaard et al., 2016; 2018, Bengtsson et al., 2016; 
Berg et al., 2013; Gimbler Berglund et al., 2013; Krupic et al., 2015). När 
anestesisjuksköterskorna hamnade i tidsbrist tog de till rutiner och 
kontrollerad interaktion för att driva händelseförloppet framåt och hålla 
tidsschemat. Preoperativ oro, frågor, funderingar och specifika behov 
hamnade i bakgrunden och förtroendet och tilliten mellan patienterna och 
anestesisjuksköterskorna kunde bli lidande (Aagaard et al., 2016; 2018; 
Bengtsson et al., 2016; Gimbler Berglund et al., 2013). 
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8 Diskussion 
Analysen av datamaterialet kom att resultera i tre kategorier; 
Mellanmänskliga faktorer, Inre faktorer och Yttre faktorer. Dessa kategorier 
innefattade 8 underkategorier: Kommunikation, Inom synhåll och räckhåll, 
Förberedelser och personkännedom, Delaktighet, Ansvar, Förtroende, Vårda 
i teknisk miljö och Ha tid. 

 

8.1 Metod 
 

Vid kvalitativ forskning, oavsett design bedöms studiens kvalitet ofta utifrån 
kriterier såsom; tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet 
(Kristensson, 2014). Tillförlitligheten bedömer sanningshalten i studien, 
överförbarheten bedömer om studiens resultat kan vara giltigt i andra 
sammanhang, giltigheten bedömer stabiliteten i materialet över tid och 
verifierbarheten handlar om hur väl resultatet och dess tolkningar finns 
representerat i datamaterialet (Graneheim & Lundman, 2004; Kristensson, 
2014).  

 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) liksom Graneheim och Lundman 
(2004) menar att faktorer som skulle kunna påverka en studies trovärdighet 
är dess urval och analysprocess. Författaren valde i denna studie att samla in 
kvalitativa data genom ett systematiskt urval utifrån Bettany-Saltikov och 
McSherry’s (2016) modell för systematiska litteraturstudier. En sökstrategi 
arbetades fram utifrån PEO och användes för att identifiera relevanta artiklar 
som belyste forskningsfrågan, vilket kan ses som en styrka för studiens 
tillförlitlighet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; SBU, 2017). Enligt SBU 
(2017) är det här förfarandet relevant då den omfattar en systematisk 
insamling av aktuell forskning samt en kvalitetsgranskning och 
sammanställning av artiklar inom ett specifikt ämnesområde. Systematiken 
anses minska risken för slump och godtycklighet i resultatet (SBU, 2017). 
Metoden kan dock innebära en svaghet då möjligheten att fördjupa sig i 
materialet är begränsad, det går inte att till exempel ställa följdfrågor som vid 
en intervjusituation. Men även Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 
instämmer och anser att en liknande studie som denna utökar och kanske till 
och med fördjupar tidigare resultat genom att sammanställa de nya 
forskningsresultaten och få en mer samlad och utvidgad bild, vilket anses 
vara en styrka.  
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Författaren utförde ensam utformningen av syfte, sökstrategi och 
genomförde sökningarna. Då studien har kvalitativ ansats har metoden PEO 
använts för att systematiskt bryta ner syftet till mindre delar och utifrån det 
identifiera relevanta sökord.  Användandet av PEO-modellen ökar studiens 
reproducerbarhet och tillförlitlighet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; 
SBU, 2017). Vidare användes testsökningar för att identifiera de fritext och 
ämnesord som redan används i existerande vetenskaplig litteratur för att 
indexera och beskriva interaktion mellan anestesisjuksköterska och patient. 
Detta förfaringssätt rekommenderas på flera olika ställen i metodlitteraturen 
(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; Forsberg & Wengström, 2015; SBU, 
2017). Ämnesorden Nurse-patient relation används för att indexera artiklar 
som berör relationen och interaktionen mellan sjuksköterskan och hennes 
patient. Indexeringen communication innefattar all form av kommunikation 
både personlig och med hjälp av teknik. Ämnesordet interpersonal relations 
indexerar artiklar som berör relationer eller interaktion mellan individer eller 
grupper av individer. Indexeringen perioperative care innefattar tiden och 
vården från att behovet av operation identifieras till dess att patienten läkt 
postoperativt. Preoperative period och intraoperative period täcker tiden 
innan och under operation. Initialt gjordes även testsökningar med surgical 
patient och patient som sökord, dessa genererade dock ett stort antal 
irrelevanta träffar och uteslöts därför igen, det är dock möjligt att fler studier 
utifrån patientperspektiv hade kunnat hittas om dessa sökord inkluderats. 
Genom att söka med både fritext och ämnesord inom varje block i 
kombination med den booleska operatorn OR gjordes blocksökningarna 
breda. Huvudsökningen blev däremot smal då flera delar av PEO ingick 
vilket enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) och SBU (2017) gör 
sökresultatet mer avsmalnat, specifikt och ökar dess relevans gentemot 
syftet. Sökningarna genomfördes utifrån metodlitteraturens krav i två 
databaser för att minska risken för systematiska fel. Det i sin tur ökar 
kvaliteten på studien och anses öka dess tillförlitlighet (SBU, 2017). På 
grund av studiens begränsade tidsram har så kallad grå litteratur; 
avhandlingar, opublicerad litteratur och konferenscitat ej gåtts igenom vilket 
kan anses utgöra en begränsning (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016, 
Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Enbart artiklar med studier som var utförda pre- och intraoperativt 
inkluderades i studien för att uppnå syftet. Alla subgrupper av patienter till 
exempel barn och dementa inkluderades då flera artiklar fokuserade på just 
dessa grupper. Exklusionskriterierna gällande språk valdes för att underlätta 
arbetet med studien då den skett under en kort tidsperiod med små resurser. 
Författaren bedömde att möjligheterna att få hjälp med översättning inte 
fanns under studien och risken för feltolkningar av materialet ansågs 
överhängande. Då författaren inte har engelska som modersmål föreligger en 
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risk för feltolkning av materialet som författaren försökt minimera genom att 
slå upp alla för henne okända eller mindre välkända ord vid 
genomläsningarna. Exklusionskriteriet gällande etikgranskning följer god 
etisk sed inom forskning och motiveras tydligare i etikavsnittet. Enligt Polit 
& Beck (2016) bör forskning äldre än 10 år inte inkluderas i systematiska 
litteraturstudier, därav gjordes en begränsning även gällande ålder på 
artiklarna där alla artiklar publicerade innan 2009 exkluderades. Det kan ha 
bidragit till att enbart de mest relevanta artiklarna inkluderats vilket i sådana 
fall stärker studiens giltighet, men kan även ses som en svaghet då en äldre 
forskning skulle kunna ha bidragit med en bredare uppfattning om vilka 
faktorer som kännetecknar en god interaktion mellan patient och 
anestesisjuksköterska pre- och intraoperativt. Begränsningen medförde även 
att mängden relevanta studier minskade ner till en för studiens tidsram 
hanterbar nivå. Författaren anser att studiens trovärdighet stärks eftersom den 
har ett varierat urval och belyser synpunkter från både 
anestesisjuksköterskors och patienters synvinkel, båda könen samt ett stort 
åldersspann är representerat (Kristensson, 2014). De anestesisjuksköterskor 
som deltog i inkluderade studier hade varierande erfarenhet från 1–40 år, 
något som författaren anser stärker resultatens tillförlitlighet.  

 

Utformandet av sökstrategin visade sig prövande då syftet hade en bred 
karaktär för att inkludera så många aspekter som möjligt av interaktionen. 
Eftersom studierna som inkluderades var kvalitativa återfanns inte alltid 
sökorden i titeln då dessa kunde utgöras av citat eller nyckelfraser. Flertalet 
titlar som tycktes intressanta under testsökningarna gick förlorade vid större 
kombinationssökningar trots att samma sökord användes. En lösning på detta 
problem blev att använda den huvudsökning som genererade flest artiklar 
med relevant innehåll och därifrån göra manuella sökningar för att få fram 
ytterligare material genom granskning av referenslistor. Av de artiklar som 
manuellt söktes fram inkluderades dock ingen då de inte svarade mot syfte 
eller inkluderingskriterier, varken hade abstrakt eller fulltext tillgängligt eller 
hade kvantitativ ansats. Författarens uppfattning är att sökstrategin hade 
behövt förfinas ytterligare och att det troligtvis finns mer material att hämta, 
detta var dock inte möjligt på grund av bristande erfarenhet och kunskap hos 
författaren, tidsbrist då studien skett under en begränsad tid och fler 
perspektiv på sökstrategin i form av en samarbetspartner. 

 

Studiens anses uppfylla kraven för reproducerbarhet genom en noggrann 
redovisning av litteratursökning, kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar 
och innehållsanalys av utvalda artiklar. Analysprocessen är noga beskriven i 
metodavsnittet vilket anses öka transparensen och stärka studiens 
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trovärdighet och verifierbarhet (Bettany-Saltikov & McSherry 2016, 
Kristensson, 2014).   

 

Författaren har under hela studien arbetat ensam, något som kan innebära en 
svaghet för studien på flera vis då det finns en risk att författarens 
förförståelse spelat en större roll än brukligt under studiens olika moment. 
Men Forsberg och Wengström (2015) menar att genom att tydligt beskriva 
hur författarens förförståelse och tidigare erfarenheter kan ha påverkat 
resultatet, så minimeras denna risk. När flera forskare är inblandade och 
metod samt materialet diskuteras i grupp identifieras lättare brister genom så 
kallad forskartriangulering (Forsberg & Wengström, 2015). Det är möjligt att 
en medförfattare hade ändrat det PEO som använts och därmed påverkat 
sökstrategin och sökresultatet. Författaren har dock försökt minska den 
risken genom att diskutera vald PEO och sökstrategi dels med sin 
handledare, dels med medstudenter och sedan genom en inbokad träff och 
upprepad mailkontakt med bibliotekarie på universitet.  Även analysen av 
materialet skulle kunna utvecklats annorlunda om författaren arbetat ihop 
med någon, detta då det finns en risk att författarens förförståelse fått 
tolkningsföreträde. I gruppen kan tolkningar som inte representerar 
materialet på ett rättvist sätt utan mer speglar förförståelsen hos den som 
gjort tolkningen lättare identifieras eftersom resten av gruppen inte kommer 
ha gjort liknande tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004; Forsberg & 
Wengström, 2015). Även här har författaren försökt minska risken genom att 
de olika stegen i analysen diskuterades med handledare och medstudenter. 
Både den manifesta och latenta analysen med selektering av meningsenheter, 
kategorisering och tematisering re-evaluerades flera gånger och diskuterades 
däremellan med handledaren och en annan student. Efter dessa samtal 
gjordes ytterligare ändringar innan ett slutligt resultat uppnåddes.  Precis som 
inom anestesin präglas den prehospitala verksamheten av korta vårdmöten 
med patienter i för dem ovana situationer där de ofta befinner sig i kris och är 
rädda eller ångestfyllda. Det kan därför finnas en risk att slutsatser dragits 
utifrån de erfarenheter författaren har från sina prehospitala patientmöten. 

 

Överförbarhet är ett annat centralt begrepp som ofta beskrivs när man 
bedömer kvaliteten i kvalitativa studier (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016; Forsberg & Wengström, 2015; Kristensson, 2014). De flesta 
inkluderade studierna är genomförda i Sverige och resterande tre utförda 
inom norden, vilket kan ses som både som en styrka och svaghet. Dels kan 
studiens överförbarhet anses stor inom de nordiska länderna eller länder med 
liknande samhälle och vård, dels som en svaghet då länder med lägre 
vårdkvalitet, annan typ av samhälle och annan befolkning inte alls är 
representerade och det är därför oklart om resultatet är överförbart på dessa 
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länder.  Författarens slutsats är att det troligtvis går att överföra resultatet till 
vårdrelationer där förutsättningarna liknar de i studien, men att det är svårt 
att dra några allmänna större generella slutsatser då vårdens utformning är så 
varierande i världen.  

 

Författaren anser det även vara en styrka i den här studien är att olika etiska 
överväganden beaktats. De artiklar som inkluderades i denna studie var alla 
vetenskapligt granskade, ”peer-reviewed”. Dessutom kontrollerades alla 
artiklar för att se om de fått ett etiskt godkännande, av en etisk kommitté, 
innan de togs med i studien.  

 

Författarens slutsats är att genom att tydliggöra och noga beskriva hela 
analysprocessen, vara medveten om sin egen förförståelse samt att samtliga 
delar i analysen diskuteras med dels sin handledare och dels andra studenter 
har de krav som ställs på en litteraturstudie av god kvalitet uppnåtts. 

  

8.2 Resultat 
 

Studiens resultat visar att det både för anestesisjuksköterskor och patienter är 
viktigt att interaktionen bygger på en individualitet, att verkligen se personen 
framför sig och för anestesisjuksköterskan att inte se patienten i form av ett 
ingrepp eller en diagnos. Patienterna framförde betydelsen av att bli hörda 
och involverade i vården. Ovanstående överensstämmer väl med Travelbee´s 
(1971) tanke om att se bortom stereotypa roller och upptäcka det unika med 
varje individ och att mellanmänskliga relationer bygger på kommunikation.  
Anestesisjuksköterskornas strategier för att stärka patienterna och öka deras 
delaktighet innebär att de medvetet eller omedvetet hjälper patienten att finna 
en mening i sin situation och på så vis ta sig igenom det lidande som 
anestesin, operationen och deras tillstånd innebär (Travelbee, 1971). En 
välfungerande interaktion mellan sjuksköterskor och patienter har i tidigare 
studier visat sig spela stor roll för hur nöjd patienten är med vården, vilket 
även visat sig kunna påverka utfallet av vården (Evans, 2016). Ovanstående 
talar även för modellen med personcentrerad vård som implementeras mer 
och mer i Sverige (Hörnsten, 2018). I modellen ingår de fyra kärnbegreppen; 
att vara i en relation, att vara i en social värld, att känna sig själv och att vara 
på plats, vilket korrelerar med denna studies resultat på flera punkter. Ekman 
& Norberg (2013) beskriver hur den personcentrerade vården uppkommit 
som ett alternativ till en mer ”sjukdomscentrerad medicin” där fokus 
traditionellt legat på diagnoser och uppgifter. Inom den personcentrerade 



 

36(44) 
 

vården lyfts patienten från en passiv roll till en mer aktiv då de involveras i 
planeringen och deras resurser tas tillvara.  

 

Vikten av att gå från en uppgiftscentrerad vård till en personcentrerad vård 
framkommer även i denna studies resultat i underkategorin vårda i teknisk 
miljö. Artiklarna som ligger till grund för den underkategorin utgörs av 
observationsstudier och intervjuer med patienter där forskarna identifierat 
hur anestesisjuksköterskorna emellanåt låter tekniken få företräde framför 
interaktionen med patienten och hur det påverkar patienten negativt. Något 
även Travelbee (1971) till viss del berör när hon menar att bara för att det 
sker kommunikation innebär det inte att det skapas en relation. I Falco, 
Rutledge och Elisha´s (2017) översikt av forskning gällande hur nöjda 
patienterna är med vård vid anestesi lyftes känslomässig kontakt med 
personalen som en viktig faktor, något som fallerar när tekniken får företräde 
framför patienten. I kategorin vårda i teknisk miljö lyfts arbetssättet med 
tekniken framförallt fram i negativa sammanhang (Gimbler-Berglund et al 
2013). Granados-Pembertty och Arias-Valencia (2013) visade dock att 
tekniken även kan ha en positiv inverkan på interaktionen då den kan utgöra 
en öppning för att påbörja ett samtal och bli ett avstamp in i vidare 
konversation. Detta fenomen framkom inte i denna studie vilket kan bero på 
att resultaten byggde på forskares observationer och tolkningar av 
interaktionen medan Granados-Pembertty och Arias Valencias (2013) studie 
byggde på intervjuer med sjuksköterskor. Som blivande 
anestesisjuksköterska är det viktigt att vara medveten om vilken roll tekniken 
kan ha på omvårdnaden och aktivt arbeta för att bibehålla patienten i fokus.  

 

I resultatet framkom även vikten av att ha personkännedom och hur det 
skapar en känsla av trygghet och tillit hos patienterna eftersom de vet vem 
som kommer ta hand om dem.  För anestesisjuksköterskan förenklade 
personkännedom planeringen av vården då hon redan innan patienten 
anlände till operationssalen hade god kännedom om patienten och dennes 
önskemål. I denna studie ingick en artikel som tittade specifikt på Lindwall 
och von Posts (2009) omvårdnadsmodell ”perioperativ dialog” där vården 
byggs upp på den perioperativa vårdens tre faser, preoperativ, intraoperativ 
och postoperativ. Den perioperativa dialogen används som ett redskap för att 
skapa kontinuitet, lindra patientens lidande, skapa välbefinnande och hjälpa 
till att göra den perioperativa vården till något gott som patienten vill minnas 
i framtiden. Det stämmer väl överens med Travelbee´s (1971) tankar om de 
olika interaktionsfaserna som måste gås igenom för att en mellanmänsklig 
relation ska uppstå. Det finns tidigare forskning som visar på vinsterna med 
den perioperativa dialogen som ett sätt att skapa kontinuitet, vilket bekräftats 
även i denna studies resultat (Lindwall & von Post, 2009).  
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En annan intressant aspekt i resultatet var de önskemål om information som 
framkom från framförallt barnen. De funderingar och informationsbehov 
som framkommit i denna studie stämmer inte helt överens med de fynd 
Fortier et al. (2009) gjort.  I Fortier et al.´s (2009) studie skattades 
information kring smärta högst och information kring vad som skulle ske 
med barnen under operationen som lägst av 40 påståenden i en enkät 
kopplade till operation. Dock överensstämmer resultaten att barn med 
tidigare erfarenhet av anestesi fortfarande har samma funderingar och behov 
av information som de som ska genomgå anestesi för första gången (Fortier 
et. al, 2009). Att på förhand veta vilka frågor som patienterna oftast funderar 
på torde underlätta för anestesisjuksköterskan en hel del. Till viss del snappas 
dessa frågor säkert upp ute i kliniken om samma fråga ställs av olika 
patienter upprepade gånger, men en del frågor kanske aldrig ställs för att 
patienterna inte vågar, vill eller kan ställa dem? En tanke är att just barn 
troligtvis ställer även de frågor vuxna funderar på men inte själva vågar 
fråga, det finns ju ett talesätt som säger att ”av barn dårar och fyllon får du 
höra sanningen”. Det skulle därför kunna finnas en vinning i att studera just 
dessa grupper lite extra då de kan avslöja sådant som även vuxna ”vanliga” 
patienter funderar på.   

 

Ur ett vårdetiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att många patienter 
förlitar sig på att anestesisjuksköterskan i denna nya och ibland skrämmande 
situation ska förklara, involvera, bekräfta och ta hand om patienten på ett 
professionellt men ändå medmänskligt sätt där de får lov att vara individer 
och inte bara en diagnos. Ur ett samhällsperspektiv blir det viktigt för 
sjukvården och anestesiklinikerna att ta hänsyn till den process som sker när 
en relation och interaktion ska byggas upp och organisera sin verksamhet så 
att denna process får det utrymme både fysiskt och tidsmässigt som krävs för 
att skapa ett bra möte. 

 

Smith och Mishra (2010) diskuterar olika former av kommunikation inom 
anestesiteamet och med patienten där de bland annat lyfter olika 
kommunikationstyper vid induktion av anestesin. De beskriver hur 
kommunikationen dels fungerar som information till patienten men även som 
information till resten av teamet kring hur induktionen går, om patienten 
somnat och vilka åtgärder man vill ha utförda. Denna typ av kommunikation 
beskrivs inte i någon av studierna som analyserats här, möjligtvis för att de 
observationsstudier som förekom fokuserade på patienter som var vakna 
under sin operation och fick regional anestesi. Det skulle kunna utgöra ett 
intressant ämne för fortsatt forskning då Smith och Mishra (2010) menar att 
denna typ av kommunikation inte lärs ut under utbildning utan är tyst 
kunskap som förmedlas ute på klinikerna. Gäller det samma för 
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anestesisjuksköterskorna? Andra intressanta områden för vidare forskning är 
miljöns betydelse vilket inte undersökts i någon större utsträckning i denna 
studie, här finns troligen också faktorer som kan påverka interaktionen och 
behöver identifieras. Både denna studien och tidigare studier (Lindwall & 
von Post, 2009) har visat på vikten av kontinuitet, god kommunikation och 
tid till att skapa en god mellanmänsklig relation till sin patient i den 
perioperativa vården, frågan är om det efterföljs på klinikerna? 

9 Slutsats 
 

Interaktionen mellan anestesisjuksköterskan och patienten är en komplex 
relation med många faktorer som kan påverka hur relationen utvecklas. 
Studien visar att dessa faktorer återfinns både mellan de personer som är 
inblandade i interaktionen och utifrån, genom miljö och organisatoriska 
faktorer. Som anestesisjuksköterska är det viktigt att bära med sig vilken stor 
betydelse yrkesrollen utgör för patienten i det trauma en operation ändå 
innebär, oavsett om den är planerad eller akut. Genom att se varje patients 
unika förutsättningar och behov kan anestesisjuksköterskan anamma ett 
personcentrerat arbetssätt. På så vis skapas förutsättningar för en god 
interaktion vilket leder till en mer nöjd patient som upplever färre pre- och 
postoperativa komplikationer i form av oro, smärta och lidande. Under 
utbildningen till anestesisjuksköterska behöver interaktionens betydelse 
lyftas fram tydligt då den utgör kärnan i omvårdnaden. Även vikten av att 
kunna se bortom den högteknologiska miljön och dela sin uppmärksamhet 
mellan tekniska och medicinsk arbetsuppgifter och interaktionen med 
patienten behöver lyftas fram. Denna studie ökar förståelsen för vilka 
faktorer som påverkar anestesisjuksköterskans och patientens interaktion. 
Det handlar om att läsa av patienterna och hitta rätt unika kombination av 
närhet, distans, tid, kommunikation, information, delaktighet och omvårdnad 
för varje enskild individ samtidigt som patientsäkerheten bibehålls och 
organisationens effektivitetskrav möts. 
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Läst 
fulltext 

Granskade Inkluderade 

Block 1         
1 Ämnesord Nurse 

Anesthetists 
 2560     

2 Ämnesord Anesthetists  3154     

3 fritextord Certified 
Registered 
Nurse 
Anesthetist 

 407     

4 fritext Certified Nurse 
Anesthetist 

 418     

5 fritext Registered nurse 
anesthetists 
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6 Fritext CRNA  3701     

7 fritext Nurse 
Anaesthetists 
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9 Ämesord + 
fritext 
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or S4 or S5 or 
S6 or S7 

 7268     

Block 2         
9 Ämnesord Preoperative 
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 5818     

10 Ämnesord Intraoperative 
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11 Ämnesord Perioperative 
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Bilaga B Artikelmatris 
 

 

Författare Titel Land Tidskrift, 
volym, 
sidor 

Syfte Metod Population, 
inklusions- 
/exklusionskriterie
r 

Urval/ 
bortfall 

Resultat Granska
d 
/graderi
ng/ 
inkluder
ad 

Sjöberg, 
C., 
Amhliden, 
H., 
Nygren, 
J.M., 
Arvidsson, 
S. & 
Svedberg 
P. 

The 
perspective 
of children 
on factors 
influencing 
their 
participatio
n in 
perioperativ
e care 

Sverig
e 

Journal of 
clinical 
Nursing 
2015, V 
24, s 2945-
2953 

Att beskriva 
hur 8-11-
åriga barn 
upplever det 
att delta i 
den 
perioperativ
a vården. 

Deskriptiv kvalitativ 
studie. Narrativ 
intervjustudie, 
Intervjuerna 
analyserades med 
induktiv kvalitativ 
innehållsanalys 
enligt Elo & 
Kyngäs. 2 intervjuer 
var individuella, 4 
gjordes i par. En 
pilotintervju 
genomfördes med 
tre barn, ej 
inkluderade i 
studien. Intervjuerna 
gjordes på en neutral 
plats nära barnets 

Barn med 
erfarenhet av 
perioperativ vård. 
Inklusionskriterier: 
ASA-klass 1-2, de 
skulle ha 
erfarenhet av 
anestesi och 
dagkirurgi från de 
senaste 2-8 
veckorna. Både 
föräldrar och barn 
skulle kunna tala 
och läsa svenska. 

26 barn mötte 
kriterierna. 10 valde 
att delta, 16 avböjde. 
4 pojkar, 6 flickor 
(8-11 år), varierande 
sociodemografisk 
karaktär. 

Barnens 
erfarenheter 
kopplades mot den 
pre- peri- och 
postoperativa 
perioden. Faktorer 
som påverkade 
upplevelsen av den 
perioperativa 
vården var typen 
av information 
barnen fick, 
interaktionen med 
vårdpersonalen 
och miljön och 
förhållandena på 
operationsavdelnin
gen. Gällande 

medel 
(12 J, 3 
N, 5 O, 
1 E.T) 
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hem 2-8 veckor 
postoperativt. 3 
intervjutekniker 
användes (rita 
bilder, avsluta 
meningar, 3-
önskningar övning). 

informationen 
återfanns 3 
underkategorier, 
"att få 
förberedande 
information", "att 
inte få information 
om den 
postoperativa 
vården" och "att 
vilja ha mer 
detaljerad 
information". Att 
bli lyssnad på, få 
vara med och 
bestämma och att 
känna tillit är 
viktigt i 
interaktionen och 
för barnens 
delaktighet i den 
perioperativa 
vården.   

Karlsson, 
A-C., 
Ekebergh, 
M., 
Larsson 
Mauléon, 
A. & 
Almerud 
Österberg, 
S. 

Patient-
Nurse 
Anesthetist 
Interaction 
During 
Regional 
Anesthesia 
and Surgery 
Based on 
Video 
Recordings 
 

Sverig
e 

Journal of 
perianesthe
sia nursing 
2013 V 
28(5), s 
260-270 

interpret 
and describe 
the patient-
nurse 
anesthetist 
(NA) 
interaction 
during 
regional 
anesthesia. 

Videoinspelningar, 
observationsstudie, 
hermenutisk analys 
Första patienten 
filmades från 
ankomst till 
avdelningen till slut 
på operations-sal, 
fall två från ankomst 
förberedelserummet 
till slut operations-
sal. Och fall 3 från 

Pat som skulle 
genomgå höft- 
eller knäplastik. 
Inklusionskriterier: 
tillräcklig kunskap 
i svenska språket 
för att kunna 
interagera med 
anestesisjuksköters
kan, att 
operationen 
genomfördes i 

4 patienter 
tillfrågades, 1 
avstod. Således 3 
patienter 
inkluderade, 
(purposeful 
selection). 1 85-årig 
man, 2 kvinnor, 63 
år och 53 år. 2 
knäplastik, en 
höftplastik. 1 patient 
hade tidigare 

Interaktionen rör 
sig mellan 
anestesisjuksköters
kans 
professionella 
uppgifter och 
patientens 
existentiella 
varande. När 
anestesisjuksköters
kan utför sina 
uppgifter befinner 

medel 
(14 J, 2 
N, 4 O, 
1 E.T) 



 

6(15) 
 

 ankomst operations-
rummet till slut 
operations-sal på 
grund av 
kameraförflyttningar 
etc. 
Observationsanteckn
ingar av författare 1. 
2 kameror användes, 
en fast position 
bakre 
operationssalen, en 
fast med fokus 
sjuksköterska-
patient. 7 h, 20 
minuter data. 
Hermenutisk analys 
(Ricoeur and 
Gadamer) för att 
tolka och beskriva 
interaktionen. 
(Hermeneutics deals 
with interpretation 
and the meaning of 
the lived experience 
of being in the 
world). 3 faser, (naiv 
förståelse, 
strukturell analys, 
övergripande 
förståelse. 

regional anestesi.  erfarenhet av 
anestesi. 3 olika 
anestesisjukskötersk
or som ansvarade för 
respektive patient 
deltog också i 
studien. 

hon sig fysiskt på 
plats men deltar 
inte nödvändigtvis 
i interaktionen 
med patienten. När 
sjuksköterskan gör 
saker och lämnar 
patientens sida tar 
utrustningen över 
och kommunicerar 
åt patienten, när 
den larmar 
återvänder 
sjuksköterskan till 
patientens sida. 
Krävs ett delat 
existentiellt 
vårdrum för att 
interaktionen ska 
ske och 
sjuksköterskan ska 
ha en aktiv 
närvaro. Går ej om 
sjuksköterskan ser 
patientens kropp 
som ett objekt, blir 
då en frånvarande 
närvaro. Viktigt att 
båda parter kan 
bjuda in till 
interaktion och att 
sjuksköterskan 
aktiva närvaro och 
patientens varande 
sammantvinnas i 
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det gemensamma 
vårdrummet.   

Gimbler 
Berglund, 
I., 
Ericsson, 
E., 
Proczkows
ka-
Björklund, 
M. & 
Fridlund, 
B. 

Nurse 
anaesthetist
s’ 
experiences 
with pre-
operative 
anxiety 

Sverig
e 

Nursing 
children 
and young 
people 
2013, 
V25(1), s 
28-34 

To explore 
nurse 
anaesthetist
s’ 
experiences 
and actions 
when 
administerin
g and caring 
for children 
requiring 
anaesthesia. 

critical incidents 
technique för 
insamling och 
analys (CIT, 
Flanagan 1954, 
Fridlund 2012). 
Process för att samla 
in viktiga fakta om 
människors beteende 
vid specifika 
händelser. 
Semistrukturerade 
intervjuer (n=32), 2 
pilotintervjuer som 
inkluderades. 9-60 
minuter. Återge ett 
tillfälle när ett barn 
sövdes lugnt, ett 
tillfälle när det inte 
kändes bra, barnet 
samarbetade ej, var 
oroligt eller 
operation fick bokas 
om. Analys enligt 
CIT. Typ av 
innehållsanalys. 

anestesisjuksköters
kor som jobbade 
antingen på ett 
barnsjukhus eller 
på ett medelstort 
allmänt sjukhus. 
Inga andra 
kriterier 
uppställda.  
Purposeful 
sampling 
(avsiktligt valt) 
med hänsyn till 
ålder, kön, 
erfarenhet av att 
jobba med anestesi 
och erfarenhet av 
att jobba med 
barn. 

32 sjuksköterskor, 
oklart om bortfall. 

Sjuksköterskans 
erfarenhet och 
strategier påverkar 
hur barnets oro 
utvecklades. Flera 
olika strategier 
presenteras. Två 
huvudteman 
gällande 
erfarenhet: 
organisatoriskt 
fokus och 
interrelationsfokus 
med underteman. 
Två huvudteman 
gällande 
sjuksköterskans 
åtgärder: optimera 
situationen och 
skapa 
interpersonal 
interaktion. Viktigt 
att anpassa våren 
efter varje enskilt 
barn, undvika 
tvång om det inte 
är absolut 
nödvändigt, vara 
flexibel i sitt 
arbetssätt, 
involvera barn och 
föräldrar 
preoperativt i 

medel 
(14 J, 3 
N, 3 O, 
1 E.T) 



 

8(15) 
 

planeringen, jobba 
på att bygga en 
relation till barnet. 
Skapa en 
avslappnad 
preoperativ miljö. 

Bengtsson, 
Y., 
Johansson 
A. & 
Englund, 
E. 

Nurse 
anaesthetist
s’ 
experiences 
of the first 
intraoperati
ve meeting 
with 
anxious 
adult 
patients: An 
interview 
study 

Sverig
e 

Nordic 
Journal of 
Nursing 
research 
2016, V 
36(3) s 
148-154 

elucidate 
nurse 
anaesthetist
s’ 
experiences 
of the first 
intraoperati
ve meeting 
with 
anxious 
adult 
patients 

Kvalitativ design. 
Intervjuer utifrån 
intervjuguide. 20-55 
minuter. Spelades 
in, dock enbart ljud, 
samt anteckningar. 
En pilotintervju som 
inkluderades. 
kvalitativ 
innehållsanalys, 
inspirerad av 
Graneheim & 
Lundman och 
Lundman & 
Hällman-
Graneheim, både 
manifest och latent 
analys. 

Anestesisjuksköter
skor vid 
universitetssjukhus
. 
Inklusionskriterier: 
anestesisjuksköters
ka med minst 2 års 
erfarenhet. 
Exklusionskriterier
: enbart erfarenhet 
av barnanestesi. 

10 stycken, 31-62 år, 
4-38 års erfarenhet, 
en manlig resterande 
kvinnliga deltagare. 
Strategiskt urval 
efter 
informationsmöten. 

Att bemöta oro 
framkom som ett 
tema från de tre 
kategorierna 
situationer som 
kan påverka hur 
man bemöter oro, 
strategier för att 
bemöta oro och 
erfarenheter av att 
bemöta oro. 
Studien visade att 
erfarenhet gjorde 
det enklare att 
bemöta oro. Det 
visade sig också 
finnas olika 
strategier för att 
bemöta oro, 
antigen medicinskt 
eller 
omvårdnadsmässig
t.   

medel 
(13 J, 4 
N, 4 O) 

Aagaard, 
K., 
Schantz 
Laursen, 
B., Steen 
Rasmussen

Interaction 
Between 
Nurse 
Anesthetists 
and Patients 
in a Highly 

Danma
rk 

Journal of 
perianesthe
sia nursing 
2017 
V32(5) s 
453-463 

To explore 
the specific 
interactions 
between 
patients and 
nurse 

observations- och 
intervjustudie, 
(n=13), focused 
etnography, 
grounded theory 
analys. Samlade in 

Anestesi vid stora 
(gastrocanceropera
tion) och små 
(bröstcanceroperat
ion) ingrepp, 
patienter och deras 

Patienter: 50-70 år, 
Anestesisjukskötersk
orna: alla kvinnliga, 
med 
specialistutbildning i 
anestesi, 1-40 års 

Känslomässig 
energi 
identifierades som 
kärntema i 
artikeln, två 
underkategorier 

hög (16 
J, 2 N, 2 
Oklar, 1 
E.T) 



 

9(15) 
 

, B. & 
Elgaard 
Sørensen, 
E. 

Technologic
al 
Environmen
t 

anesthetists 
in the 
highly 
technologic
al 
environmen
t of 
anesthesia 
nursing, 
focusing on 
the time 
interval 
between 
patient 
entrance 
into the 
operating 
room and 
induction of 
general 
anesthesia. 

data i tre faser, fas 1: 
dagliga rutiner för 
sjuksköterskorna, 
bekanta sig med 
yrket. Fas 2: 
observation av 
patienterna på 
operationsdagen 
fram till anestesins 
induktion. Fokus på 
patientens verbala 
och icke-verbala 
interaktion med 
vårdpersonalen. 10 
sjuksköterskors 
interaktion med 
patienterna vid 
preoperativa 
förberedelser 
Anteckningar efter 
varje observation. 
Semistrukturerade 
intervjuer med både 
patient och 
sjuksköterska 
(sjuksköterskan 
samma dag, 
patienten dag 1 el 2 
postop). Fas 3: fokus 
på miljön, foton togs 
av 
observationsmiljön, 
intervjuer med 3 
sjuksköterskor och 3 
patienter i 

ansvariga 
anestesisjuksköters
ka. 
Inklusionskriterier: 
patienter >18 år, 
inlagda för elektiv 
kirurgi. 
Exklusionskriterie: 
bensodiazepiner 
som 
premedicinering 

erfarenhet identifierades som 
att ingjuta tillit och 
utföra "embodied 
actions". Detta 
gjordes genom att 
vara en livlina för 
patienten och 
kontrollera 
interaktionen. 
Åtgärderna styrdes 
av rutiner i 
interaktionen och 
att integrera 
omvårdnad och 
teknologi. En 
känslighet för den 
energi som 
återfinns i 
situationen 
bestämmer hur 
interaktionen ska 
utveckla sig. 
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gruppintervjuer med 
fokus på fotona. 20-
60 minuter. Spelades 
in, transkriberades. 
Dataanalys: 
Grounded theory, 
analyserades 
fortlöpande under 
faserna. Öppen, 
selektiv och 
teoretisk kodning 
och konstant 
jämförelse. 

Aagaard, 
K., 
Rasmussen
, B.S., 
Sørensen, 
E.E. & 
Laursen, 
B.S. 

Patients 
Scheduled 
for General 
Anesthesia: 
Betwixt and 
Between 
Worrying 
Thoughts 
and 
Keeping 
Focus 

Danma
rk 

Journal of 
perianesthe
sia nursing 
2017, 
V33(6), s 
844-854 

The purpose 
of the 
research 
was to 
explore the 
interaction 
between 
cancer 
patients and 
Registered 
Nurse 
Anesthetists 
(RNAs) 
before 
general 
anesthesia 
from the 
patients’ 
perspective. 

observations- och 
intervjustudie, 
(n=13), focused 
etnography, 
grounded theory 
analys. 
Datainsamling under 
två faser, Fas 1 
observationer och 
anteckningar, 
bekanta sig med 
patientgruppen, 
sjuksköterskans 
arbetsuppgifter, 
preoperativt möte 
med sjuksköterska 
och läkare. Fas 2: 
interaktion mellan 
sjuksköterska och 
patient vid 
preoperativ 
förberedelse. 

Anestesi vid stora 
(gastrocanceropera
tion) och små 
(bröstcanceroperat
ion) ingrepp, 
patienter och deras 
ansvariga 
anestesisjuksköters
ka. 
Inklusionskriterier: 
patienter >18 år, 
inlagda för elektiv 
kirurgi. 

13 patienter: 6 
kvinnor med 
bröstcancer, 7 män 
med gastrocancer. 
Medelålder 63 år på 
kvinnorna, 70 år på 
männen. 4 av 
kvinnorna hade 
tidigare erfarenhet 
av anestesi, 6 av 
männen. 

Huvudkategorin 
beskriver hur 
patienten befinner 
sig i ett 
mellanläge. Vet 
inte hur 
operationen ska 
gå. 
Underkategorierna 
beskriver 
patienternas 
copingstrategier 
och vårdbehov. 
Genom att vårda 
och stötta 
patietnen I dessa 
strategier ökar 
patientens tilltro 
till 
anestesisjuksköters
kan och de får det 
lättare att behålla 

hög (16 
J, 3 N, 3 
Oklar) 
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Observationer och 
anteckningar. 
Semistrukturerade 
postoperativa 
intervjuer med 
patienten (n=10). 
intervjuer 20-60 
min. Dataanalys: 
Grounded theory, 
öppen, selektiv, 
teoretisk kodning 
och konstant 
jämförelse.   

fokus I en 
högteknologisk 
miljö.  

Karlsson, 
A-C., 
Ekebergh, 
M., 
Larsson 
Mauléon, 
A. & 
Almerud 
Österberg, 
S. 

‘‘Is that My 
Leg?’’ 
Patients’ 
Experiences 
of Being 
Awake 
During 
Regional 
Anesthesia 
and Surgery 

Sverig
e 

Journal of 
perianesthe
sia nursing 
2012, V 
27(3) s 
155-164 

uncover the 
meaning of 
being awake 
during 
regional 
anesthesia 
and surgery. 

Bandinspelade 
intervjuer, lifeworld 
approach, öppna 
frågor. En intervju 
på avdelningen 3 
dagar postop, 
resterande i 
patientens hem 9-30 
dagar postop. Alla 
intervjuer öppnades 
med samma fråga. 
Fick därefter prata 
fritt med enbart 
följdfrågor på sånt 
de sagt. Ca 60 min / 
intervju.  (n=9). 
Fenomenologisk 
analys, 
livsvärldsteori som 
grund,  analysen 
hade RLR som 
grund. 

Inklusionskriterier: 
patienter som 
skulle genomgå 
höft- eller 
knäplastik. att 
operationen 
genomfördes i 
regional anestesi. 
Exklusionskriterier
: patient som ej 
talade svenska 
eller inte kunde 
beskriva sina 
erfarenheter t ex 
dementa 

9 patienter, 6 
kvinnor, 3 män ålder 
52-85 år. 

Att vara vaken 
under operation 
medför en 
balansakt för 
patienten mellan 
att synas och vara 
osynlig, delta 
aktivt och inte 
störa mer än 
nödvändigt. Svårt 
även kroppsligt då 
den del av kroppen 
som är bedövad 
inte upplevs som 
en del av kroppen 
längre, patienten 
upplever den som 
främmande. 
Sjuksköterskan har 
en viktig roll. 

hög (17 
J, 2 N, 2 
Oklar) 
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Danielsson
, L., 
Lundström
, M-L., 
Holmström
, I.K. & 
Kerstis, B. 

Anaesthetizi
ng 
children—
From a 
nurse 
anaesthetist’
s 
perspective
—A 
qualitative 
study 

Sverig
e 

Nursing 
Open 
2018 V 5, 
s 393-399 

The aim of 
this study 
was to 
describe 
nurse 
anaesthetist
s’ 
experiences 
of en- 
countering 
and caring 
for children 
in 
connection 
to 
anaesthesia 

Sjuksköterskorna 
skickade in skrivna 
narrativ om deras 
erfarenheter. CIT 
användes för 
datainsamling. 
(Flanagan 1954, 
Kempapainen 2000). 
Ombads beskriva 2 
narrativ, en "bra 
situation" och en 
"mindre bra 
situation" när de 
sövt barn. Fick även 
9 kompletterande 
frågor. kvalitativ 
innehållsanalys, 
induktiv ansats, 
Graneheim & 
Lundman 

anestesisjuksköters
kor från olika 
kliniker i Sverige. 
Strävade efter 
varierat urval. 

10 sjuksköterskor 
tillfrågades, 4 män, 6 
kvinnor, med 
professionell 
erfarenhet mellan 6-
25 år. Bortfall: 2 
stycken. Totalt 16 
narrativ inskickade. 

Att söva barn är 
komplext, viktigt 
med både 
interaktion med 
barnet och 
föräldrarna och att 
jobba patientsäkert 
utifrån team och 
organisation. 
Målet med 
interaktionen är att 
barnet och 
föräldern ska 
känna sig lugna 
och trygga. 
Sjuksköterskan 
strävar efter att 
känna sig säkra i 
sin yrkesroll. 
Viktigt att 
involvera barnet, 
tidigt försöka 
etablera en bra 
relation och låta 
barnet vara med 
och bestämma. I 
teamet bör den 
som har bäst 
kontakt med 
barnet sköta 
interaktionen, och 
så få personer som 
möjligt bör blanda 
sig. 

medel 
(12 J, 2 
N, 6 O, 
1 E.T) 

Krupic, F., Experience Sverig Scandinavi The aim of Djupintervjuer (n= Anestesisjuksköter 14 sjuksköterskor Stora svårigheter hög (16 
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Eisler, T., 
Sköldenber
g, O. & 
Fatahi, N. 

of 
anaesthesia 
nurses of 
perioperativ
e 
communicat
ion in hip 
fracture 
patients 
with 
dementia 

e an Journal 
of Caring 
Science 
2016, V 
30, s 99-
107 

the study 
was to 
describe the 
experience 
of 
anaesthesia 
nurses of 
the 
difficulties 
that emerge 
in care 
situations 
and how 
communicat
ion with 
patients can 
be 
maintained 
in the 
perioperativ
e setting of 
hip fracture 
surgery 

10), öppna frågor, 
skedde öga-mot-öga. 
Alla intervjuer 
inleddes med samma 
fråga, fick därefter 
prata fritt, avbröt 
endast för 
följdfrågor. 60-90 
minuter, 
ljudinspelning som 
sen transkriberades. 
Dataanalys: 
kvalitativ 
innehållsanalys, 
Graneheim & 
Lundman, fick fram 
ett tema med 3 
kategorier och 7 
underkategorier. 

skor vid 
ortopedisk klinik. 
Inklusionskriterier: 
5 års erfarenhet 
som anestesi-
sjuksköterska. 

rekryterades, bortfall 
på 4 på grund av 
personalbrist och 
personliga skäl, 10 
deltagare. 5 män, 5 
kvinnor. Ålder 
mellan 35-55 år, 6-
28 års erfarenhet. 

vid anestesi av 
dementa. Bemöta 
dem som vilken 
patient som helst 
till en början, 
utvärdera deras 
kommunikativa 
förmåga. Anpassa 
därefter vården, se 
till att använda 
nonverbal 
kommunikation 
mycket, beröring, 
osv. Krävs 
högklassig 
analgesi och 
anxiolytika inför 
den postoperativa 
fasen. 3 
huvudkategorier: 
kommunikation, 
demens som 
speciell fråga och 
praktiska frågor. 

J, 2 N, 3 
Oklar) 

Berg, K., 
Kaspersen, 
R., Unby, 
C. & 
Hollman 
Frisman, 
G. 

The 
Interaction 
Between the 
Patient and 
Nurse 
Anesthetist 
Immediatel
y Before 
Elective 
Coronary 
Artery 

Sverig
e 

Journal of 
perianesthe
sia nursing 
2013 V 
28(5), s 
283-290 

The aim of 
this study 
was to 
identify and 
describe the 
interaction 
between the 
patient and 
the nurse 
anesthetist 
immediately 

Observationsstudie. 
Ostrukturerade 
observationer, 
"complete 
observers", stod 1-
1,5 m från patienten 
för att kunna 
observera 
interaktionen i sin 
helhet. 2 
pilotobservationer, 

Patienter som 
skulle genomgå 
CABG 

Teoretiskt urval med 
maximal variation i 
ålder, och kön. 5 
kvinnor, 6 män, 
ålder 60-81 år. 
Sjuksköterskorna 
utvalda på liknande 
vis utifrån schema 
och ålder. 2 män, 8 
kvinnor, en 
observerad två 

Uppmuntran eller 
tröst återfanns som 
ett tema ur de tre 
kategorierna 
kontinuitet, 
bekräftelse och 
kontroll.  
Continuity was 
characterized by 
expedient 
anesthesia nursing 

hög (19 
J, 2 N) 
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Bypass 
Surgery 

before 
elective 
CABG 
surgery. 

en inkluderad i 
studien (den andra 
exkluderad då 
observatören deltog 
i interaktionen). 
Varje observation 
analyserades enligt 
grounded theory, 
innan nästa 
observation 
genomfördes. En 
observatör i taget. 
Från ankomst till 
avdelningen tills 
induktionen var klar. 
20-40 
min/observation, 
totalt 11 situationer. 
Inga anteckningar 
gjordes under 
observationerna, allt 
skrevs ner efteråt.  
Constant 
comparative method 

gånger av olika 
observatörer. .   

of high quality, 
confirmation was 
related to 
communication in 
a trusting 
atmosphere, and 
control was 
associated with 
skilled nursing 
interventions in 
the thoracic 
operating theatre. 
Conclusions: 
Reassurance can 
be achieved 
through a well-
structured 
anesthesia nursing 
performance in the 
thoracic operating 
theatre, and by 
focusing on the 
patient and 
continuously 
giving him/her 
information during 
the preoperative 
preparation phase. 

Pulkkinen, 
M., 
Junttila, K. 
& 
Lindwall, 
L. 

The 
perioperativ
e dialogue – 
a model of 
caring for 
the patient 
undergoing 

Finlan
d 

Scandinavi
an Journal 
of Caring 
Science 
2016, V 
30, s 145-
153 

describe 
how 
patients 
under- 
going either 
a hip or a 
knee 

kvalitativ (n=19), 
conversational 
interviews. 4 
sjuksköterskor skrev 
ner sina upplevelser 
efter dialogerna, 
förbestämda frågor. 

Inklusionskriterier: 
frivilligt 
deltagande, ålder 
18-70 år, män och 
kvinnor 
modersmål 
svenska eller 

20 patienter 
tillfrågade, en 
avböjde att delta. 14 
kvinnor, 5 män, 48-
70 år gamla. 11 
knäoperationer, 7 
höftoperationer. 

Tre identifierade 
teman; lidande i 
väntan på 
operation 
(preoperativa 
dialoger), 
kontinuitet skapar 

medel 
(13 J, 3 
N, 4 
Oklart, 
1 E.T) 
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a hip or a 
knee 
replacement 
surgery 
under spinal 
anaesthesia 

replacement 
surgery 
under spinal 
anaesthesia 
experienced 
to be a part 
of the 
perioperativ
e dialogue 
as an ideal 
model of 
caring 

57 perioperativa 
dialoger 
analyserades med 
kvalitativ latent 
innehållsanalys.  
Thus, written texts 
consisted of what 
the patient and the 
nurse talked about in 
each dialogue, how 
the patient described 
his or her situation 
and the feelings at 
each and every 
dialogue and what 
the nurses’ 
experiences were of 
the dialogue 

finska, höft-eller 
knäoperation med 
spinal anestesi, ska 
kunna samverka 
med 
anestesisjuksköters
kan pre- intra- och 
postoperativt. 

samhörighet 
(intraoperativa 
dialoger), unikhet- 
patienten känner 
sig sedd 
(postoperativ 
dialog). 
Perioperativ dialog 
ger patienten den 
individuella och 
värdiga vård de 
vill ha. 
Kontinuiteten 
påverkar både 
patientsäkerheten 
och 
patienttillfredställe
lsen med vården 
postitivt.  
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