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INTRODUKTION 

 

Utifrån ett samarbete med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har Svensk 

Sjuksköterskeförening (2013) identifierat vetenskapliga kunskapsluckor i omvårdnaden. En 

av dessa kunskapsluckor är patienters intraoperativa upplevelse under lokal/regional anestesi. 

Då specialistutbildningen till operationssjuksköterska till stora delar ska fokuserar på att se 

människan ur ett holistiskt perspektiv med relevanta vetenskapliga aspekter 

(Linnéuniversitetet, 2011) bör forskning om patienters upplevelse av att vara vaken under sin 

operation beskrivas tydligare. Vi har under hospitering och praktik sett att patienter som 

genomgår vaken operation med lokal/regional anestesi upplever obehag, detta framgår även i 

forskning (Haugen et al. 2008; Mauléon, Bengtsson & Ekman, 2005; Mitchell, 2008). Patient 

avser i denna projektplanen person som p.g.a. sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt 

med hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad 

(Nationalencyklopedin).  

 

Operationssjuksköterskan har ett etiskt och formellt ansvar att förena medicinskt kunnande 

med patientcentrerad och individanpassad omvårdnad (SEORNA, 2011). Det är således 

operationssjuksköterskans ansvar att försöka förnimma patientens upplevelse av att opereras 

med lokal/regionalanestesi för att kunna individualisera denna vård och undvika objektifiering 

av patienten. Det etiska ansvaret är att lindra eventuellt lidande som patienten upplever (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2005) och operationssjuksöterskan bör därför vara väl insatt i den 

perioperativa vården och hur den kan påverka patienten intraoperativt. Det har efter den 

litteraturgenomgång som vi utfört visat sig att den perioperativa vårdprocessen, där preoperativ 

dialog ingår, är ett viktigt redskap för att skapa trygghet hos patienten på 

operationsavdelningen, inte minst intraoperativ. Den preoperativa informationen som patienten 

erhåller under dialogen kan skapa goda förutsättningar för intraoperativ trygghet på grund av att 

patienten kan erhålla förutsägbarhet dvs. veta vad som kommer hända under sitt ingrepp 

(Bergman et al. 2012; Morgan et al. 2004). Troligtvis kan forskning om patientens upplevelse 

av att vara vaken under sin operation bidra till förståelse och individ anpassad omvårdnad. På 

det sjukhus författarna har erfarenheter från är lokal/regional anestesi ett ökande sätt att 

genomföra olika operationer, därför kan det ses som viktigt att vinna mer kunskap inom 

ämnet. 

 

Denna projektplan sammanställer forskning om patientens intraoperativa upplevelse, samt 

undersöka faktorer som kan påverka den intraoperativa upplevelsen.  

 

 

BAKGRUND 

 
Operationssjuksköterskans ansvar  
Genom sitt yrke ska operationssjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande. Vården som bedrivs ska vidare vila på en evidensbaserad kunskap 

och genomförs på ett sätt som verkar för gott samarbete med övrig personal (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2005; SEORNA, 2011). Den kunskap som ska omsättas i praxis ska 

således utgå från patienten och verka för dennes hälsa med aktuell forskning och det egna 

omdömet som grund för att kunna kallas evidensbaserat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). Liksom Svensk sjuksköterskeförening (2013) beskriver bör den vetenskapliga 

kunskapsluckan om patienters upplevelse av den intraoperativa perioden med lokal/regional 
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anestesis fyllas, så att ett evidensbaserat vårdande kan äga rum i mötet med patienten. Med ett 

ansvar att utöva vård ur ett evidensbaserat kunnande (SEORNA, 2011; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013) blir operationssjuksköterskan i dagens läge lämnad utan 

vetenskaplig kunskap i mötet med patienter som genomgår en operation med lokal/regional 

anestesi.  

 

I operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning (SEORNA, 2011) tydliggörs dennes unika 

roll i den operativa miljön och den verkar för att en patientcentrerad och säker vård bedrivs. 

Operationssjuksköterskan utgår bland annat från denna kompetensbeskrivning i sitt arbete 

inom operationskontexten och den perioperativa omvårdnadsprocessen (a.a). Den perioperativa 

vårdprocessen syftar enligt Lindwall och Von Post (2000) till att säkerställa vårdkedjan. Detta 

innebär att på ett systematiskt sätt reflektera över patientens behov och önskningar i samband 

med operation. Den perioperativa vårdprocessens mål är optimal hälsa och omfattar flera delar, 

vilka beskrivs av Lindwall och Von Post (2000) som de vårdhandlingar och vårdaktiviteter som 

utförs av anestesi- och operationssjuksköterskor under de tre faserna pre- intra- och 

postoperativt. Under den preoperativa fasen har en anestesi- eller operationssjuksköterska sitt 

första möte med patienten, den preoperativa fasen och dialogen vid denna lägger grunden för en 

gemensam värld på operationsavdelningen (a.a). Under den preoperativa dialogen får 

operationssjuksköterskan en chans lyssna till patientens historia. Enligt patienter uppstår det en 

känsla av att vara viktig och objektifiering undviks när operationssjuksköterskan visar intresse 

för deras oro och tar den på allvar (Kelvered, Öhlin & Åkesdotter Gustavsson, 2012). Därefter 

kommer den intraoperativa fasen, som tar plats under operationen och börjar när patienten tas 

emot av sin anestesi- eller operationssjuksköterska på operationsavdelningen och avslutas när 

patienten överlämnas till den postoperativa avdelningen (Lindwall & von Post, 2000). Den 

postoperativa fasen är den avslutande delen i den perioperativa vården, då blir patienten 

omhändertagen av vanligtvis en sjuksköterska på postoperativa avdelningen (a.a). 

Operationssjuksköterskans ansvar genom den perioperativa vårdprocessen är tydlig i den 

bemärkelsen att patienten ska sättas i centrum, ”Den perioperativa vården måste vara 

personcentrerad där operationssjuksköterskan ansvar innebär att skapa en relation med 

patienten och ibland närstående som utgår ifrån patientens upplevelser och erfarenheter i 

samband med det kirurgiska ingreppet.” (SEORNA, 2011 s. 3).  

 

I enlighet med SEORNA:s kompetensbeskrivning (2011) visar en studie (Kelvered, Öhlin & 

Åkesdotter Gustavsson, 2012) att operationssjuksköterskors motiv och vilja i sitt arbete med 

patienten är att skapa ett förtroende och välmående, liksom trygghet på både ett psykiskt och 

fysiskt plan för patienten. Vidare försöker vården även individanpassas av 

operationssjuksköterskorna så att människovärdet bibehålls inne på operationssalen, detta 

genom att utgå från patientens behov och genom att visa empati. Med bland annat dialogen som 

redskap kan alltså förutsättningarna för en god intraoperativ upplevelse öka för patienten om 

den reflekterande hållningen och det etiska förhållningssättet genomsyrar 

operationssjuksköterskans arbete (a.a). Patienter som genomgår en operation med såväl 

lokal/regional som generell anestesi uttrycker att den perioperativa dialogen är att dela sin 

historia med någon (Lindwall et al. 2002). Paralleller kan dras till det tidigare beskrivna 

preoperativa samtalet som lägger grunden för en gemensam värld (Lindwall & Von Post, 

2008). En god förutsättning för att dela patientens historia är att kontinuitet tillämpas genom 

den pre- intra- och postoperativa fasen, det vill säga att samma personal följer patienten pre- 

intra- och postoperativt (a.a). Vidare skriver Lindwall och Von Post (2000) att det kan 

förekomma preoperativa samtal inne på operationssalen, vilket inte är att rekommendera. Ju 

mer tid, lugn och ro patienten får av sjuksköterskan i den preoperativa dialogen desto större 

möjlighet finns det att patienten känner förtroende till sin sjuksköterska och lättare kan lämna 
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över sig i tillit till sjuksköterskan. (a.a).  

 

Vaken operation 

Då en patient är vaken under sin operation krävs speciella anestesiformer: lokal eller regional 

anestesi (Hovind, 2011). Patienten kan under lokal/regional anestesi även erhålla sedativa 

läkemedel som verkar ångestdämpande och lugnande (a.a).  

 

Lokal anestesi omfattar känselblockad av mindre områden, till exempel en fot eller hand och 

uppnås genom att anestesimedlet injiceras i vävnaden för att diffundera in i den nerv som 

önskas bedövas (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2006). Lokalanestesi med eller utan 

sedering används i ökande utsträckning och lämpar sig bra för dagkirurgi. Patienterna är då helt 

eller delvis vakna under operationsingreppet (Hovind, 2011).  

 

Exempel på regional anestesi är spinal- och epiduralanestesi (Myklestul Dåvöy, Hansen, Hege 

Eide, 2012). Spinalanestesi verkar snabbt efter cirka 3-5 minuter, medan epiduralanestesi 

verkar successivt efter cirka 15 minuter beroende på anestesimedel (a.a). Spinal- och 

epiduralanestesi ges in i patientens ryggrad för att blockera centrala nerver (Simonsen et al. 

2006). Regional anestesi kan även ges intravenöst då i blodtomt fält injicera anestesimedlet i 

den önskade kroppsdelen och låter det diffundera ut i vävnaden (a.a). Forskning visar att 

patienter som erhåller en regional anestesi över lag har färre vårddygn än de som erhållit 

generell anestesi, liksom en mindre postoperativ smärta och en kortare operationstid 

(Hosseinpour, Behdad & Resaei, 2013; Kurtuglu et al. 2008).  

 

Generell anestesi påverkar centrala nervsystemet genom att ge medvetslöshet och analgesi samt 

genom att hämma autonoma reflexer (Hovind, 2011). Vid vissa operationer krävs generell 

anestesi, som vid intubation, operationer där patienten måste ligga absolut stilla och kirurgi 

nära stora muskelgrupper och lokal/regional anestesi är då inget alternativ (a.a). Den generella 

anestesin verkar enligt forskning kräva att patienterna är mer informerade då de tenderar att 

vara mer oroliga inför sin anestesi än de som erhåller lokal/regional anestesi (Mitchell, 2011).  

 

Tidigare forskning: Patientens upplevelse av vaken operation 

Rollen som operationspatient är främmande för de flesta, många som skall erhålla anestesi 

känner sig spända och osäkra, situationen är oförutsägbar (Myklestrul Dåvöy et al. 2012, s. 

117). Ångest över den intraoperativa upplevelsen har visat sig kunna uppstiga till 77% hos de 

patienter som ska genomgå operation under lokal/regional anestesi (Mitchell, 2008). I en studie 

från 2013 av Maurice-Szamburski et al. identifieras fem områden som patienter anser vara av 

vikt perioperativt när operation med regional anestesi ska genomföras, där i bland ansågs 

smärta vara ett. De andra områdena var; uppmärksamhet, information, reducerad bekvämlighet 

och väntan (a.a). Mer forskning pekar på att smärta kan upplevas som ångestfyllt i samband 

med lokal/regional operation (Mitchell, 2008) och att känslan av att den smärtan som 

genomlids intraoperativt, är nödvändig för att uppnå god hälsa (Mauleon et al, 2005). Den 

intraoperativ smärtlindringen är enligt patienter ett område som kan och bör förbättras inom 

operationssjukvården (Tinnfält & Nilsson, 2011). Kvantitativ forskning visar att den fas som 

upplevs som mest ångestfylld för patienten som erhåller lokal/regional anestesi är vid ankomst 

till operation och inledningen av anestesin (Haugen et al. 2008).  

 

Förutsättningarna för en bra intraoperativ upplevelse för patienter som är vakna vid sin 

operation kan börja redan preoperativt då information kan erhållas angående operationen och 

anestesin. Även om situationen på operationsavdelningen kan vara svår att greppa i sin helhet 

för patienten (Karlsson, Ekberg, Mauléon & Österberg, 2012a) så finns det forsknings som 
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visar att patienten uppskattar att vara förberedd och informerad om sin operation (Bergman, 

Stenudd & Engström, 2012; Haugen et al. 2008; Mitchell, 2008; Morgan, Dodds, Wolfe & 

Raju, 2004). Information kan inge en känsla av säkerhet (Bergman et al. 2012) och det ger 

patienten en chans att förbereda sig på vad som komma skall (Morgan et al. 2004). Oväntade 

händelser intraoperativt kan däremot inge ångest och misstro kan uppstå i den situationen hos 

patienter (Mauléon et al. 2005). Med den perioperativa dialogen som redskap, kan således 

patientens oro lindras genom att förse denne med information. Genom den pre- intra och 

postoperativa fasen kan operationssjuksköterskan även visa sin professionella hållning om 

kontinuitet tillämpas dvs. att samma operationssjuksköterska följer patienten i den 

perioperativa vårdprocessen. Det är av betydelse för patienten att operationssjuksköterskan ger 

ett professionellt intryck till patienten, då det inger känslan av trygghet hos patienten (Bergman 

et al. 2012).  

 

Vårdpersonalens närvaro och närhet kan enligt forskning ge patienten tillit, likaså kan 

vårdpersonalens distans skapa misstro (Karlsson et al. 2012a). Vid frånvaro eller distansering 

känner patienten att kommunikationen blir lidande och misstro kan då skapas (a.a). Dialogen 

och närvaron av operationspersonal ger även patienten den mellanmänskliga upplevelsen. 

Positiva känslor har rapporterats av patienter angående den stöttande roll som det 

mellanmänskliga har i den operativa miljön (Bergman et al. 2012; Karlsson et al. 2012a; 

Karlsson et al. 2012b; Morgan et al. 2004). En kvalitativ studie menar att vi existerar i relation 

till andra och kommunikation intraoperativt kan ge patienten en känsla av koexistens (Karlsson 

et al. 2012a). Det mellanmänskliga behöver inte enbart vara en verbal kommunikation utan kan 

även involvera kroppslig kontakt. Patienter som fått hålla i en annan persons hand intraoperativt 

har visat sig fått sin ångestnivå reducerad (Moon & Cho, 2000; Morgan et al. 2004) och annan 

forskning pekar på att handhållning intraoperativt upplevs som stöttande och distraherande på 

ett bra sätt för patienten (Morgan et al. 2004). Även stresshormoner hos de patienter som 

praktiserat handhållning är lägre än vid utebliven handhållning intraoperativt (Moon & Cho, 

2000).  

 

Viljan att ses som en subjektiv människa av andra i operationssammanhanget är en upplevelse 

som existerar (Bergman et al. 2012). Patienter har rapporterat positiva känslor över att vara 

involverade i sin operation så som lokal/regional anestesi tillåter (a.a). Att själv objektifiera den 

kroppsdelen som opereras verkar dock vara att föredra av patienterna, detta för att hantera den 

ovana situationen (Karlsson et al. 2012b; Mauleon et al. 2005). Upplevelsen av att en kroppsdel 

kan kännas närvarande av resten av kroppen, men att den kroppsdelen som är bedövad inte är 

mottaglig för att känna resten av kroppen, stör patientens kroppsuppfattning (Karlsson et al. 

2012a).  

 

Den okända situationen som patienten genomgår när operation med loka/regional anestesi 

genomförs inbringar en känsla av kontrollförlust. Förlusten av kontroll kan vara resultatet av att 

inte kunna genomföra de saker som patienten vanligtvis kan när kroppen inte är delvis bedövad 

(Karlsson et al. 2012b; Bergman et al. 2012; Susleck et al. 2007). Andra patienter uttrycker att 

tankar om döden som konsekvens av sin operation, gav känslan av den ultimata 

kontrollförlusten (Susleck et al. 2007).  
 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 
Studien har en teoretisk referensram som utgår från livsvärldsperspektivet och vårdvetenskap.  

Livsvärldsperspektivet tillåter oss att med förförståelsen åsidosatt försöka förstå relationen 
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mellan subjektet och dess omvärld. Vårdvetenskapens hållning, där människan är en enhet, 

kropp, psyke och själ som inte kan separeras från varandra, åskådliggör hur människans kropp 

har en central roll i dennes livsvärld (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Varje förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till livet, ”Vi människor 

har tillgång till livet genom kroppen.” (Dahlberg et al. 2003).  

 

 I operationskontexten förändras människans relation till sin kropp, ty den förändring som 

lokal/regional anestesi medför förändrar även patientens tillgång till livet. Till exempel förlorar 

patienten såväl känsel som rörelseförmåga i operationsområdet. Människan och den subjektiva 

kroppen kan inte separeras och det är relationen mellan dem som utgör den vådvetenskapliga 

hållningen i den kommande studien. Patienten kan under operation med lokal/regional anestesi 

aldrig vända ryggen till sin kropp och operationssjuksköterskan bör på ett reflekterande sätt 

vara medveten om den utmaning som patienten ställs inför i just den situationen. Det etiska 

kravet utgår från patienten och riktas mot vårdaren och vårdandets grundmotiv är att vilja den 

andra människan väl (Dahlberg et al. 2003). Detta förhållningssätt yttrar sig bland annat genom 

vårdarens respekt för och ödmjukhet inför patienten, inför den subjektiva kroppen (a.a).  

 

Livsvärldsperspektivet utifrån vårdarens handlande är att visa intresse för patientens egen 

berättelse, visa öppenhet, följsamhet och att vårdaren sätter sin förförståelse åt sidan, detta leder 

till bra kommunikation (Dahlberg et al. 2003). Kommunikation är en del i vårdrelationen som 

leder till den mellanmänskliga relationen. För att förstå patientens livsvärld krävs bra 

kommunikation och stor följsamhet riktat från vårdaren mot patienten. En människas lidande 

måste ses och bekräftas. Det lidande som en patient upplever i sin förändrade subjektiva kropp 

när denna erhållit lokal/regional anestesi kan bekräftas genom intersubjektivitet. Med 

intersubjektivitet menas mötet mellan två subjekt. Operationssjuksköterskor ska professionellt 

bemöta lidandet så utrymme ges till den lidande människan, som får möjlighet att ”lida ut” 

(a.a).  
 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Det finns otillräcklig veteskaplig kunskap om patientens intraoperativa upplevelse av att 

opereras med lokal/regional anestesi enligt Svensk sjuksköterskeförening. Det har 

uppmärksammats under hospitering och praktik att patienter som genomgår vaken operation 

med lokal/regional anestesi upplever obehag, detta framgår även i forskning. För att kunna 

bemöta patienten i deras situation på ett stöttande sätt, behövs mer forskning om den 

intraoperativa upplevelsen. Det evidensbaserade vårdandet omsätter forskning till kliniskt 

arbete. Därför kan forkning med syfte att undersöka patienters intraoperativa upplevelse av att 

vara vaken under operation bidra till ett evidensbaserat vårdande och kanske också till att skapa 

tillfredsställande möten med patienter. Om vården som bedrivs ska vara evidensbaserad så 

måste kunskapen inhämtas från patientens upplevelse. 

 

 

SYFTE 
 

Att undersöka patientens upplevelse av att vara vaken under sin operation. 
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METOD 

Studien som skall genomföras är empirisk, den har en kvalitativ ansats då syftet är att beskriva 

patienters upplevelse av att vara vaken under sin operation och är således deskriptiv. Den 

kvalitativa forskningen är flexibel och fördjupas successivt under forskningens gång (Olsson & 

Sörensen, 2007). Forskaren befinner sig i kvalitativ nära sina informanter och detta möjliggör 

forskaren förståelse för fenomenet som undersöks (a.a). 

Intervju kommer att användas som insamlingsmetod då syftet önskas närmas på ett öppet sätt 

där patienten själv får beskriva sin upplevelse. Insamlingsmetodens huvuduppgift är att 

upptäcka eller få kännedom om olika mönster och sammanhang i omvärlden (Olsson & 

Sörensen, 2007). 

Vald analysmetod är av hermeneutisk natur då forskningsmaterialet kommer tolkas enligt 

Graneheim och Lundmans innehållsanalys (2004). I litteratur beskrivs hermeneutiken som 

tolkningsläran av människans upplevelser genom dennes språk (Olsson & Sörensen, 2004). 

Vidare är innehållsanalys ett sätt att vetenskapligt analysera människans återgivna berättelse av 

en upplevelse (a.a). 

Den teoretiska referensramen som valts till studien söker inte mätbara parametrar utan ser 

människan holistiskt ur livsvärldsperspektivet (Dahlberg et al. 2003). Därför anses ovanstående 

hållningar till den kommande forskningsstudien svara till såväl syftet som den teoretiska 

referensramen då den holistiskt möter individens upplevelse och har en ambition att även tolka 

den så. 

 

 
 

Datainsamling 

Som metod för datainsamling har författarna valt kvalitativ intervju. Denna form av 

datainsamling har hög validitet enligt Polit och Beck (2008) för kvalitativa studier, då 

forskningsmaterialet blir direkt och varierande. Dessa kvalitéer anses vara viktigt för studien då 

forskningen vill representera mångfald och komma så nära sanningen som möjligt. Intervjun 

kommer att genomföras med låg grad av standardisering för att komma nära patientens 

upplevelse, detta används enligt Olsson och Sörensen (2007) när nyanserat forskningsmaterial 

är önskvärt, vilket i den kommande studien önskas.  

 

Urvalsförfarande 

Förfrågan angående medverkan till studien efter utförd operation, ska ske vid patientens 

inskrivningssamtal. Lämpligt vore om författarna var närvarande vid inskrivningssamtalen, 

med patientens tillåtelse, för att kunna fånga upp lämpliga kandidater till studien. Polit och 

Beck (2008) menar att forskaren i sitt urval ska ställa sig frågan om vem som kan berika 

forskarens förståelse? De menar vidare att ett urval till en kvalitativ studie bör vara 

reflekterande och informanterna bör vara medvetna och villiga att tala en längre tid med 

forskarna. Förhoppningar om en mångfald, som svarar mot dessa kriterier för en god informant, 

kan bidra till ett representativt urval. Forskarnas närvaro vid inskrivningssamtalet kan bidra till 

att rätt patienter väljs till studien. 

 

Ett urval på sju till tio informanter anses vara stort nog för att vara representativt och litet nog 

för att förståelse på individuell nivå kan uppnås. Informationsbehovet hos forskaren är det som 
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styr urvalets storlek (Polit & Beck, 2008). Således kommer storleken på urvalet möjligen att 

regleras under datainsamlingen då inget forskningsmaterial som svarar till syftet finns i nuläget 

och mättnad ej kan räknas ut på för hand. 

 

I åtanke har författarna ett mindre sjukhus som plats för studien där enbart elektiv kirurgi 

bedrivs med ortopedi, kirurgi, plastikkirurgi och gynekologi som undersökningsfält. 

 

Informanter 
Inklusionskriterierna för informanterna kommer vara patienter som har genomgått planerad operation 

med lokal/regionalanestesi och är 18 år eller äldre. Sedativa läkemedel perioperativt får förekomma. 

Exlutionkriterier för informanterna är kognitiva svårigheter eller genomgången cerebral operation under 

loka/regional anestesi då detta kan påverka den kognitiva förmågan. Relation mellan informanter och 

författarna samt informanter och operationspersonal innan studiens genomförande är också ett 

exlutionskriterie. Relationer kan enligt Olsson och Sörensen (2007) leda till oärliga svar angående 

syftet. 

 

Intervju 

En kvalitativ intervju är ett samtal mellan två personer som delar intresse för det ämne de 

samtalar om. En bra intervju präglas av att informanten känner sig viktig och får tala till punkt, 

detta skapar förutsättningar för att bra upplysningar lämnas till forskaren (Olsson & Sörensen, 

2007). Önskvärt är att informanterna i studien känner sig inbjudna, villiga och intresserade av 

att dela med sig av sin upplevelse. Detta kan enligt forskarna uppnås om informanterna möts 

med respekt och lyhördhet för deras upplevelse angående syftet till studien.  

Vid öppningen till intervjun ber vi patienten beskriva deras känslor under operationen. 

 

Kvalitativa intervjuer kan präglas av att frågor växer fram under frågandet på grund av att 

informanten ger nya vinklingar, som för forskaren in på nya banor (Olsson & Sörensen, 2007; 

Polit & Beck, 2008). Denna form av intervju benämns som ostrukturerad och lämpar sig i denna 

studie då forskarna söker förståelse av en upplevelse. Frågor kan således inte bestämmas i 

förväg då riktningen som informantens upplysningar leder till ännu inte finns. I de upplysningar 

som informanten väljer att dela med sig av sin upplevelse, finns det forskningsmaterialet som 

ska analyseras. Det är viktigt att forskningsmaterialet inte blir mångtydigt (Olsson och 

Sörensen, 2007), för att undvika detta kommer informanterna få beskriva sin upplevelse så 

exakt som möjligt och vid mångtydighet kan frågor som bekräftar forskarens förståelse 

förkomma. 

 

Intervjuerna kommer att ske individuellt med patienterna som önskar delta i studien, detta för 

att informanterna ska känna trygghet och inte påverkas av andra informanters upplevelse. Att 

patienterna delar med sig av sin livsvärld (Dahlberg et al. 2004) så ärligt som möjligt är 

önskvärt. Även forskarens egen uppfattning om syftet ska åsidosättas i intervjun, då risk för att 

påverka informanten annars föreligger (Olsson & Sörensen, 2007). Neutralitet kommer därför 

eftersträvas i intervjuerna. 

 

Analys 

Metod 1, innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys med latent tolkning enligt Graneheim och Lundman (2004) kommer 

primärt att användas. Det anses att värdet i denna analysmetod ligger i den vetenskapliga nivå 

som forskningen uppnår och att överförbarheten av forskningen till kliniskt arbete blir 

tillfredställande. 

 

En innehållsanalys av intervjumaterialet används då författarna vill kunna se mönster och 
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sammanhang i sitt intervjumaterial (Polit & Beck, 2008). Detta resulterar i en vetenskaplig 

analys av det kommunikationsinnehåll som informanterna givit utifrån studiens syfte (Olsson 

& Sörenssen, 2007).  

 

Analysen kräver en ordagrann utskrift av intervjumaterialet som spelats in under 

intervjutillfället, detta kallas transkribering. Transkriberingen läses sedan igenom flera gånger, 

detta för att få en helhetsbild av texten samt för att få en känsla av vad texten säger och latent 

tolka den. I nästa steg plockas det innehåll som är relevant och svarar till studiens syfte ut, det 

utplockade materialet är det som kallas meningsinnehållet. Meningsinnehåll beskrivs som 

meningar som relaterar till varandra och tillsammans bildar ett centralt budskap 

Meningsinnehållet kommer sedan att kondenserats dvs. kortats ned textmässigt på ett sätt så att 

essensen av budskapet i texten ändå bibehålls. Följande steg i analysen innebär att den 

kondenserade texten kodas i form av ett ord som representerar innebörden. Detta för att sätta en 

etikett på den kondenserade texten som representerade innehållet. Subkategorier och kategorier 

skapas sedan ur koderna och materialet syntetiseras när resultatet skrivs ner (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Metod 2, Gadamer- förståelseprocessen  

Som alternativ till metod innehållsanalys har förståelseprocessen av Gadamer valts. 

Förståelseprocessen enligt Gadamer ger forskaren utmaningen att skapa förståelse för 

fenomenet som undersöks (Olssen & Sörenssen, 2007). Förståelseprocessen låter forskarens 

fördomar, omskrivet till för-dommar, påverka resultatet. Gadamer menar att för-dommar är 

något oundvikligt och påstår att forskaren aldrig kan ha en neutral hållning. Gadmer lägger vikt 

på vad förståelse är, snarare än hur forskaren går tillväga för att uppnå förståelse. 

Förutsättningar som är viktiga för att uppnå förståelse finns dock enligt Gadamer, så som tid att 

förstå och värdera sina för-dommar (a.a). 

 

Intervjumaterialet kommer först att transkriberas. Under förståelseprocessen kommer den 

transkriberade intervjutexten läses i sin helhet likt innehållsanalysen för att förstå helheten och 

teman skapas ur denna.  

 

Den hermeneutiska spiralen är nyckeln till förståelse enligt Gadamer (Olssen & Sörenssen). 

Denna karaktäriseras av att helheten är bestående av delar, liksom delarna ska förstås ur 

helheten av en människas livsvärld. I förståelseprocessen kommer forskaren att växelvis titta på 

helheten och delarna i helheten och ur sin intuitiva uppfattning om helheten av delarna ses i den 

kontexten som studieras. Den växelvis analyserande metoden kallas den hermetiska spiralen. 

Den hermeneutiska spiralen pågår tills förståelse för delarna och helheten i informantens 

upplevelse uppnås. 
 

Etiska överväganden 

 

Etiskt godkännande från etikprövningsnämnden i Lund kommer att sökas. 

 

De grundkrav som skall uppfyllas för att studien ska bygga på forskningsetiska principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (World 

Medical Association, 2008). För att uppnå dessa krav skall informanterna erhålla både skriftlig 

och muntlig information om studiens syfte och genomförande, samt information om att 

deltagandet är frivilligt och att deras deltagande när som helst kan avbrytas om så önskas. 

Informationen kan erhållas skriftligt vid inskrivningssamtalet så att informerat samtycke 

införskaffas inför patienternas medverkan i studien. Allt forskningsmaterial förvaras 
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sekretessmässigt och informanternas identitet ska inte kunna röjas. Forskningsmaterialet får 

endast användas till denna studies ändamål (a.a). Ändamålet är att beskriva patienters 

intraoperativa upplevelse under vaken operation och i problemformuleringen motiveras denna 

studies vikt. 

 

 

METODDISKUSSION 
 

För att få en så god överförbarhet som möjligt krävs ett tillvägagångssätt som reflekterar över 

faktorer som kan tänkas påverka resultatet. I denna metoddiskussionen finns ambitionen att ta 

upp sådana faktorer.  

 

Ett urval på sju till tio informanter anses vara stort nog för att vara representativt och litet nog 

för att förståelse på individuell nivå kan uppnås. 

Urvalet av informanter som väljs ut till studien kommer naturligtvis påverka resultatet, en 

aspekt på kvalitativ forskning kommer alltid att vara att en upplevelse är subjektiv och att 

forskning som bedrivs på upplevelser ej är överförbar. Vi anser att vår forskning, som bedrivs 

på kvalitativ nivå inte på något sätt vill kartlägga alla patienters upplevelse utifrån studiens 

syfte, utan skapa en förståelse för hur det kan upplevas av ett urval som tycks kan representera 

ett större antal människor. I urvalsförfarandet kommer informanter som uppfyller 

inklutionskriterierna samt svarar till Olsson och Sörensens (2007) beskrivning av personer som 

lämpar sig för kvalitativa studier det vill säga, reflekterande, medvetna och villiga att tala en 

längre tid med forskarna att ingå. 

 

De analyser som valts i metoden är båda hermeneutiska och vill därmed skapa förståelse av 

forskningsmaterialet genom tolkning ur ett livsvärldsperspektiv (Olssen & Sörenssen, 2007). 

Den primärt valda analysmetoden, det vill säga innehållsanalys enligt Granheim och Lundman 

(2004) , kommer troligtvis att resultera i ett mer överförbart resultat och representerar flera 

personers gemensamma upplevelse av att opereras vaken med lokal/regional anestesi. I 

motsatts till innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) tycks överförbarheten av resultatet 

minska om förståelseprocessen av Gadamer (Olssen & Sörenssen, 2007) används, då 

subjektiviteten hos forskaren omfamnas i förståelseprocessen. Den gemensamma förståelse 

informant och forskare emellan som uppstår, kallat horisontsammansmältning, är något som 

tycks vara mer lämpligt för det kliniska arbetet patient och vårdpersonal emellan. Det vill säga 

vid det individuella mötet. 

 

Både Gadamers förståelseprocess och Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys har en 

holistisk hållning, som kan svara till den teoretiska referensramens grundhållnig. Däremot talar 

den teoretiska referensramen om oönskad förförståelse (Dahlberg et al. 2003), detta talar emot 

Gadamers förståelseprocess. Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman sätter däremot 

författarens förförståelse åt sidan vilket kan svara mer till den teoeriska referensramen natur. 

Således kan den teoretiska referensramen och analysmetoden relatera till varandra om 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) används. 

 

Författarna anser att mönster som eventuellt kan utrönas ur forskningsmaterialet i en 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) kan vara värdefullt när forskning 

omsättas till praxis, då mönstret kan stå för gemensamma upplevelser hos informanterna.  
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TÄNKT REDOVISNINGSFORM 
D-uppsats. 

 

 

TIDSPLAN 
 

Bestämt datum för genomförande av studien finns ej i nuläget. Om studien i framtiden önskas 

genomföras kommer det inför studien ansökas om godkännande från verksamhetschefen på 

anestesikliniken. Det kommer även att framställas ett informationsbrev till informanterna 

angående studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att medverkan kan avslutas under 

studiens gång. Det ovanstående beräknas ta en vecka att genomföra, men bör påbörjas en 

månad innan magister utbildningen startar. 

Studien skall godkännas av etikprövningsnämnden i Lund och detta beräknas ta tre till fem 

veckor, eventuellt längre tid om några uppgifter skall kompletteras.  

Genomförande av urval beräknas ta tre veckor. 

Genomförande av intervjuerna beräknas ta tre månader, inklusive transkribering. 

Analys av forskningsmaterialet beräknas ta tre månader. 

Bearbetning av forskningsrapporten beräknas ta tre månader. 
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Generell ångest och 

depression kan kopplas 

ihop med intraoperativ 

ångest.  

 

 

*i början av anestesin 

 

Godkänd 

av etisk 

kommité. 

Peer reviewed. 

 

14/14 p. 

“Is that my leg?” 

Patients´ 

experiences of 

being awake duning 

regional 

anaesthesia and 

surgery. 

 

Karlsson, 

Ekebergh, Mauleon 

& Österberg 

(2012). 

 

Att visa 

meningen av 

upplevelsen att 

vara vaken med 

lokal anestesi 

under sin 

operation. 

Kvalitativ 

fenomenolo

gisk 

intervjustud

ie med 

innehållsan

alys. 

Nio informanter 

som genomgått 

höft eller 

knäplastik. 

Att patienter balanserar 

mellan att vara nära och 

distansera sig från 

operationssalen. Samt 

att patienter balanserar 

mellan att vara 

utelämnad och att ha 

kontroll och känner att 

kroppen inte är till deras 

tillgång och hanteras av 

andra. Patienter önskar 

att bli sedda i sin helhet 

och att känna sig säkra. 

Godkänd 

av etisk 

kommité 

Peer Reviewed  

 

14/14 p. 
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Only a wisper 

away. A 

philosophical Viet 

of the awake 

patient´s situation 

duning regional 

anaesthetics and 

surgery. 

 

Karlsson, 

Ekebergh, Mauléon 

& Österberg. 

(2012). 

Att reflektera 

över patientens 

intraoperativa 

upplevelse under 

lokal anestesi. 

Merleau-Pantys 

teori om kroppen 

som livets 

redskap används 

som teoretisk 

referensram. 

En 

kvalitativ 

intervju 

studie. 

Retrospekti

v.  

Nio 

informanter. 
Patienten uppfattar sin 

kropp på ett onaturligt 

sätt när de är under lokal 

anestesi. Det är en  

paradoxal upplevelse att 

kroppen är närvarande i 

sin frånvaro. 

Intersubjektivitet ger 

mening till den 

intraoperativa 

upplevelsen.. 

Godkänd 

av etisk 

kommité i 

ursprunglig

a studien. 

Peer Reviewed. 

 

13/14 p. 

Operating theatre 

nurses´ experiences 

of patient-related 

intraoperative 

nursing care. 

 

Kelvered, Öhlin & 

Åkersdotter 

Gustafsson. (2012). 

Att beskriva 

operationssjuksk

öterskors 

upplevelse av 

introperativ 

omvårdnad. 

Kvalitativ 

intervju 

studie med 

innehålls 

analys. 

Sexton 

operationssjuks

köterskor, varav 

en man och 

femton kvinnor. 

(27-58 år).  

Operationssjukskötersk

or vill skapa kontinuitet 

patientvården. 

Patientsäkerhet och 

välmående handlar om 

att hålla ett vaksamt öga 

och skapa en 

vårdprocess som 

främjar välmående.   

En etisk 

redovisnin

g om 

informerat 

samtycke 

förkommer 

i studien 

och 

författarna 

skriver att 

Helsingfors

deklaration

en har 

följts. 

Peer Reviewed. 

 

12/14 p. 

Epidural 

anaesthesia versus 

general anaesthesia 

in patients 

undergoing 

minimally invasiv 

direkt coronary 

artery bypass 

surgery. 

 

Kurtuglu, Ates, 

Bakkaloglu,  

Besbas, Duvan, 

Akdas,  Aybeck,  

& Karagöz. (2008)  

Att jämföra 

faktorer i 

användandet av 

generell och 

epidural anestesi 

då patienter går 

igenom en 

bypass 

operation. 

Prospektiv 

kvantitativ 

studie.  

Forsknings 

materialet 

har samlats 

in genom 

blodprov 

och visuella 

analoga 

skalor. 

76 informanter. 

Varav 42 erhöll 

generell 

anestesi och 34 

erhöll lokal 

anestesi. 

Patienter som fick 

epidural anestesi hade 

en mindre operationstid, 

mindre smärta och blev 

utskrivna efter färre 

timmar än de med 

generell anestesi och. 

Båda grupperna var lika 

tillfredställda två 

månader efter sin 

operation. 

En etisk 

redovisnin

g om 

informerat 

samtycke 

förkommer 

i studien. 

Peer reviewed 

 

10/14 p. 

Patients´ and 

nurses´experiences 

of perioperative 

dialogues. 

 

Lindwall, von Post 

& Bergblom. 

(2003). 

Att beskriva och 

tolka patienters 

och perioperativ 

personals 

upplevelse av 

meningen i 

operativ 

omvårdnad 

genom den pre- 

intra- och 

postoperativa 

fasen.  

Kvalitativ 

studie. 

Intervju 

med 

patienter 

och skrivet 

material av 

operationsp

ersonal som 

tolkats 

separat. 

Hermeneuti

skt 

analyserad 

enligt 

Gadamer. 

Tio patienter 

och tio anestesi 

och 

operationssjuks

köterskor. 

Kontinuitet är viktigt 

från både patienten och 

operationspersonalens 

perspektiv. För 

patienten innebär det att 

deras historia delas med 

någon och att kroppen 

är i säkra händer.  

För personalen innebär 

kontinuitet att den 

professionella 

hållningen blir synlig 

och meningsfull.  

Godkänd 

av etisk 

kommité 

Peer Reviewed. 

 

12/14 p. 
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Patients 

experiencing local 

anaesesia and hip 

surgery. 

 

Mauleon, 

Bengtsson & 

Ekman (2007). 

Att visa vad 

upplevelsen av 

lokal anestesi 

och en operation 

betyder för 

patienter. 

Kvalitativ 

intervju 

studie med 

fenomenolo

giskt 

tolkande 

metod. 

Ett 

paradigm 

fall utvaldes 

för att 

representera 

resultatet. 

 

Sju patienter 

(61-79 år) som 

genomgått 

höftkirurgi 

under lokal 

anestesi. 

Lokal anestesi tvingar 

patienter att komma 

över och hantera sin 

smärta.  

Tillit och misstro leder 

till känslor av 

utanförskap och 

overklighetskänslor. 

Godkänd 

av etisk 

kommité. 

Peer reviewed 

 

12/14 p. 

Developlopement 

and a validation of a 

perioperative 

satisfication 

quesionnaire in 

regional 

anaesthesia. 

 

Maurice-Szamburs

ki, Bruder, 

Loundou, 

Capdeviila & 

Auquier. (2013) 

Att utveckla och 

validera ett 

självskattat 

frågeformulär 

EVAN-LR, som 

undersöker 

tillfredställelsen  

för patienter som 

genomgått 

operation under 

regional anestesi.  

Kvantitativ 

intervjustud

ie, vars 

material 

omarbetats 

till 

frågeformul

är. 

390 patienter 

som opererats 

med regional 

anestesi. 

Det nya frågeformuläret 

som skapats, 

EVAN-LR, 

identifierade fem 

huvudkategorier; 

uppmärksamhet, 

information, reducerad 

bekvämlighet, väntan 

och smärta. 

Godkänd 

av etisk 

kommité. 

Peer reviwewd. 

 

12/14 

Conscious surgery: 
influence of the 

environment on 

patient anxiety. 

 

Mitchell (2008). 

Att undersöka 
ångest från 

upplevelsen av 

den kliniska 

miljön vid 

operation under 

lokal anestesi 

och att visa 

specifika ångest 

framkallande 

faktorer som kan 

avskräcka dem 

från just sådan 

anestesi. 

Kvantitativ 
enkätstudie, 

studien var 

del av en 

större 

studie. 

214 
dagkirurgiska 

patienter deltog 

i studien,. 

Att känna kirurgens 
rörelser, att se sin kropp 

bli skuren i och att 

operationen är mer 

smärtfylld än tänkt 

framkallar ångest. 

Att ha  farhågor 

angående den 

intraoperativa 

upplevelsen var 

statistiskt signifikant för 

ökad ångestnivå. 

Godkänd 
av etisk 

kommité. 

Peer reviewed 
 

12/14p. 

Influence of gender 

and anaesthesia 

type on day surgery 

anxiety 

 

Mitchell. (2011) 

Att undersöka 

den eventuella 

influensen av 

kön och anestesi 

typ av ångest på 

operationsdagen.  

Kvantitativ 

enkätstudie. 
674 

informanter. 

Varav 460 

erhöll generell 

anestesi och 

214 lokal 

anestesi. 

Att patienter som ska 

genomgå sin operation 

med generell anestesi 

över lag är mer oroliga 

och behöver mer 

information är de som 

ska erhålla lokal 

anestesi. 

Godkänd 

av etisk 

kommité. 

Peer reviewed 

 

12/14 p. 
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The effects of 

handholding on 

anxiety in cataract 

surgery patients 

under local 

anaesesia. 

 

Moon & Cho 

(2000). 

Att bedöma 

effektiviteten av 

handhållning på 

ångestnivån hos 

planerade 

katarakt 

opererade 

patienter under 

lokal anestesi. 

Kvantitativ  

intervention 

studie med 

kontroll 

grupp. 

Pre- och 

post- 

operativa 

tester samt 

VAS-skala 

användes 

för att 

undersöka 

syftet. 

Slumpmässi

gt urval 

(n=78), 

bortfall 16. 

Inklutionskriteri

er: elektiv 

operation 

mellan klockan 

11.00- 14.00. 

Patienter rapporterade 

lägre nivåer av ångest 

vid handhållning. 

Efedrin nivåer i blodet 

var lägre på den 

gruppen som 

genomgick operation 

med handhållning. 

Godkänd 

av etisk 

kommité. 

Peer reviewed 

 

14/14 p. 

Women´s view and 

experiences of 

outpatient 

hysteroscopy: 

Implications for a 

patient-centred 

service. 

 

Morgan, Dodds, 

Wolfe & Raju 

(2004). 

Att undersöka 

kvinnors 

uppleveser och 

syn på invasiva 

polikliniska 

ingrepp under 

patient-centrerad 

vård. Samt 

undersöka 

smärtgrad efter 

ingrppet med 

linjär analog 

skala. 

Kvalitativ 

intervju 

studie. 

Innehållsan

alyserad. 

29 kvinnor 

deltog i studien. 
13 stycken av kvinnorna 

klassade sin smärta som 

medium till högt.  

Olika faktorer till val av 

polikliniskt ingrepp var  

reducerad ångest, 

ogillande till generell 

anestesi och ovilja att 

störa vardagliga rutiner. 

Godkänd 

av Guys 

and St 

Thomas´H

ospital 

Research 

Ethics 

Committee

. 

Peer Reviewed 

 

12/14 p. 

The perianesthesia 

experience from the 

patient´s 

perspective. 

 

Susleck, Willocks, 

Secrest, Norwood, 

Holweger, Davis, 

Myran & Trimpey 

(2007). 

Att undersöka 

den perioperativa 

upplevelsen ur 

ett 

patientperspektiv

. 

Kvalitativ 

fenomenolo

gisk 

intervjustud

ie. 

Analyserad/

tolkad  

enligt 

Pollio. 

Tio informanter, 

varav fem 

kvinnor och fem 

män. (23-66 år) 

Centrala begrepp var; 

jag, andra och  tid. 

Begreppen återspeglas i 

den centrala rollen som 

kontroll har för 

patienterna. Kontroll 

över tid, jaget och att 

låta andra ha kontrollen 

över deras kropp. 

Patienter tänker  även 

på döden och detta som 

den ultimata förlusten 

av kontroll. 

saknas Peer Reviewed. 

 

10/14 p. 

Patients’ 
experiences of 

intraoperative care 

during abdominal 

aortic aneurysm 

repair under local 

anesthesia.  

 

 

Tinnfält & Nilsson. 

(2011)  

 

Att identifiera 
patienters 

uppfattning av 

kvalitén på 

vården 

intraoperativt 

under operation 

vid 

aortaaneurysm 

under lokal 

anestesi ur ett 

retroperspektiv. 

Att dentifiera 

områden där 

förbättring 

behövs. 

Kvantitativ 
enkätstudie. 

26 informanter, 
varav alla 

genomgått 

operation under 

lokal anestesi. 

Patienterna gav höga 
omdömen på kvalitén 

av vården angående 

sjuksköterskans* 

förståelse, förtroende 

och respekt. 

Områden som kan 

förbättras är smärta, 

ångest, positionering 

och medverkan. 

 

 

 

 

 

*anestesi och 

operationssjusköterska. 

Godkänd 
av etisk 

kommité. 

Peer reviewed 
 

10/14 p. 
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Arbetsfördelning 

Vid starten av arbetet med projektplanen intresserades vi båda av lokal/regional anestesi 

eftersom det används på fler operationer än vad vi trodde. Det vidareutvecklades till att 

fördjupa oss i just patientens upplevelse vid denna anestesiform. Vi genomförde tillsammans 

och var för sig litteratursökning, såväl böcker som vetenskapligt granskade artiklar som 

verkade lämpliga för vårt arbete.  

Vi har granskat alla artiklar i matrisen enligt bilaga. 1,  

Förklaring av poängsystem: 0 poäng obefintlig, 1 poäng godkänd och 2 poäng utmärkt. Enbart 

artiklar med 10 poäng eller mer användes. Maxpoäng 14. 

Vidare under arbetstiden har vi träffats ett flertal gånger, haft telefonkontakt och arbetat med 

olika delar på var sitt håll. Vid våra träffar har vi diskuterat den andres text så att vi båda har 

blivit bra insatta. Sammanställning av vårt material har skett kontinuerligt i arbetet. 



   

 

 

 


