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Abstract 
 
Karlsson, Ann-Christin (2013). Att vara vaken under operation i regional anestesi. Från 
patienters upplevelser till en vårdande modell (Being awake during surgery under regional 
anesthesia - from patients’ experiences to a caring model). Linnaeus University Dissertations No 
157/2013, ISBN: 978-91-87427-65-7. Written in Swedish with a summary in English. 
 

Aim: The overall aim of the thesis was to describe the experiences of awake patients during 

surgery under regional anesthesia. In addition, the aim was to develop a model for 

intraoperative care that can support and enhance patients’ well-being during the 

intraoperative period. 

 

Methods: Study I was a patient interview study guided by a reflective lifeworld approach. 

In study II a philosophical reflection of the findings from study I was carried out. In study 

III a hermeneutic approach inspired by Ricoeur and Gadamer was used in order to interpret 

video recorded material. In study IV a hermeneutic approach inspired by Gadamer was 

used to synthesize the findings in studies I-III transformed into an intraoperative caring 

model.   

 

Overall main findings: The analysis shows that being awake during surgery can be 

compared with walking a tightrope because of ambiguous feelings. The proximity and 

presence of the nurse anesthetist (NA) anchors the patient in the present and strengthens 

the patient’s feeling of trust. The temporary disruption in the relationship between the body 

and the world due to regional anesthesia means that the patient’s being in the world is 

exposed to revolutionary experiences. Gaps between the patient’s experiences and the 

situation can be bridged over when the NA acts as the patient’s bodily extension and links 

the patient as a subject to the world in the intraoperative situation. From the patient’s 

perspective this calls for the NA’s proximity and genuine presence in the ‘intraoperative 

caring space’. When the NA’s performance of his/her professional duties clashes with the 

patient’s existential being in the intraoperative situation the need of present presence from 

the NA is crucial. 

 

Conclusions: The findings contribute to knowledge development about intraoperative care 

and raise awareness that care for the awake patient cannot be performed on formal routines 

that might disregard the uniqueness of each patient’s situation. The model can be used as a 

tool to encounter awake patients’ existential needs in the intraoperative situation and to 

further enlighten NAs about the possible impact of their proximity, interaction and 

communication behavior in the delivery of intraoperative nursing care. 

 

Key words: anesthesia care, intraoperative caring model, hermeneutics, patient’s 

experiences, patient-nurse interaction, phenomenology, philosophy, reflective lifeworld 

research, regional anesthesia, video recording 

846884_Ann-Christine Karlsson_Inlaga.indd   5 2013-11-11   15:54



 

846884_Ann-Christine Karlsson_Inlaga.indd   6 2013-11-11   15:54
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Twenty years from now you will be more disappointed by the 

things that you didn't do than by the ones you did do... Sail away 

from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. 

Explore. Dream. Discover. 

 

Mark Twain 
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Denna avhandling baseras på följande artiklar som i avhandlingen refereras till 
med romerska siffror: 

 
I. Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A., 

& Almerud Österberg, S. (2012). “Is that my leg?” 
Patients experiences of being awake during regional 
anesthesia and surgery. Journal of PeriAnesthesia 
Nursing, 27 (3), 155-164. 

 
II. Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A., 

& Almerud Österberg, S. (2012). Only a whisper 
away. A philosophical view of the awake patient’s 
situation during regional anaesthetics and surgery. 
Nursing Philosophy, 13, 257-265. 

 
III. Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A., 

& Almerud Österberg, S. (2013). Patient-nurse 
anesthetist interaction during regional anesthesia and 
surgery based on video recordings. Journal of 
PeriAnesthesia Nursing, 28 (5), 260-270.  

 
IV. Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A., 

& Almerud Österberg, S. (2013). An intraoperative 
caring model – the awake patient’s need of a genuine 
caring encounter. Clinical Nursing Studies, 1 (4), 23-
35. 
   

Artiklarna återges i avhandlingen med tillstånd från respektive tidskrift. 
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Under 21 år som sjuksköterska inom dialyssjukvård har många möten skett 
med personer i behov av dialysbehandling. I dag kan jag i backspegeln se att 
jag som novis först riktade min uppmärksamhet mot den högteknologiska 
dialysutrustningen och därefter mot patienten. Med tiden, och med en 
progression från novis till expert inom området, hamnade fokus alltmer på 
patientens livssituation med allt vad det kan innebära i att leva och hantera det 
dagliga livet med kronisk sjukdom. Frågor väcktes om hur det är att leva med 
sin behandling och jag ville fördjupa min förståelse för patientens upplevelse 
av sin situation som kunde omsättas till ett vårdande där patienten, oavsett 
vårdkontext, blev mer synlig.  

Vid Sektionen för hälsa på Blekinge Tekniska Högskola gavs jag 
möjligheten att som doktorand ingå i ett tvärvetenskapligt projekt1  där syftet 
var att belysa hur vård kommuniceras mellan patient och vårdpersonal2 i en 
anestesi- och operationssituation. Projektet baserades på forskningsresultat 
angående anestesisjuksköterskors upplevelser av tillkortakommanden i 
situationer där omsorgen om patienten pressades av tidsramar på grund av 
operationsavdelningens produktionskrav (Larsson Mauleon, 2005). Resultaten 
belyste även patienternas svårighet att greppa sin situation när den upplevdes 
som overklig. Sammantaget visade detta på betydelsen av att verka för att 
förstå ”the individual human- without reduction, atomisation and 
objectification” (Larsson Mauleon, 2005). I projektet utformades sedan den 
forskning som ligger till grund för denna avhandling för att fördjupa patient-
perspektivet om vakna patienters upplevelser under operation i regional 
anestesi. 

Under datainsamlingen till studie I berättade en anestesisjuksköterska att 
kollegorna ibland ”drog lott” om vem som skulle slippa att tjänstgöra vid de 
operationer som utfördes i regional anestesi därför att: ”där händer ju 
ingenting”. Lite senare fick jag e-post från en student, som gick sin 

                                                        
1 Ett samarbete mellan Sektionen för hälsa (inom vårdvetenskap) och Sektionen för teknik (inom 
området arbetsvetenskap) vid Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. 
2 I avhandlingstexten används ”vårdare” för exempelvis läkare, sjuksköterskor och undersköterskor om 
inget annat skrivs. 
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specialistutbildning till anestesisjuksköterska, och som skrev: ”Tycker det är en 
svår del av mitt kommande yrke att ta hand om en vaken patient”. I dessa två 
uttalanden avspeglades inte patientperspektivet och gjorde att patienten inte 
hade ett självklart företräde vilket behövde tydliggöras. Därför kändes det än 
viktigare att i detta avhandlingsarbete studera vakna patienters upplevelser av 
operationssituationen för att tydliggöra och fördjupa patientperspektivet i 
denna kontext. 

Under avhandlingsarbetets gång har intentionen att fördjupa patient-
perspektivet även stärkts av den kartläggning av vetenskapliga kunskapsluckor 
som Svensk sjuksköterskeförening (SSF) genomfört i samarbete med Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 3. I SSF:s första inventering 
identifierades fem huvudområden med kunskapsluckor4. Inom huvudområdet 
Patientens upplevelser i och av vårdsituationer identifierades personers 
upplevelser av den intraoperativa perioden under regional anestesi och 
operation som ett område med vetenskaplig kunskapslucka. Det finns därmed 
motiv för att genomföra denna forskning om patienters upplevelser i 
intraoperativ kontext ur ett vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärlden som 
grund.  

                                                        
3 SBU benämner kunskapsluckor som: Vita fält och svarta hål – om vårdens vetenskapliga 
kunskapsluckor (SBU, 2011). 
4 De fem identifierade huvudområdena med kunskapsluckor identifierade av SSF är: Effekter av 
omvårdnadsinterventioner, Organisation av omvårdnad, Betydelsen av goda relationer i omvårdnaden, 
Patientens upplevelser i och av vårdsituationer samt Mätmetoder inom omvårdnad (SSF, 2013). 
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En operationsavdelning består oftast av en avdelning för både operation och 
anestesi dit patienter kommer för att under anestesi genomgå planerade eller 
akuta operationsingrepp i samband med kirurgisk eller diagnostisk behandling. 
På operationsavdelningen ansvarar ett interprofessionellt team med läkare, 
specialistsjuksköterskor samt undersköterskor inom operation och anestesi för 
omhändertagandet av patienten. Det övergripande ansvaret för patientens 
säkerhet och värdig vård vilar på specialistsjuksköterskorna. De ansvarar för 
vården före, under och efter operationen (Larsson Mauleon, 2012).   

Den preoperativa fasen räknas från beslutet om operation tills patienten 
kommer till operationsavdelningen, där den intraoperativa5 fasen tar vid, och 
det är i operationssalen som patienten tillbringar den största delen av den 
intraoperativa fasen. Efter avslutat ingrepp följer den postoperativa fasen som 
patienten tillbringar på en uppvakningsavdelning eller senare på en vård-
avdelning (Lindwall & von Post, 2000).  

Vid ankomsten till operationsavdelningen kontrolleras patientens identitet 
innan patienten förflyttas från säng till operationsbord varpå förberedelserna 
inför operationen, såsom till exempel anläggandet av regional anestesi, 
fortsätter inne på ett förberedelserum eller direkt inne i operationssalen 
(Larsson Mauleon, 2012). Anestesisjuksköterskan kopplar patienten till över-
vakningsutrustning, kontrollerar tillgång till blodbanan och övervakar den 
regionala anestesin. När operationssjuksköterskan godkänt patientens plac-
ering på operationsbordet påbörjas steriltvättning av operationsområdet som 
därefter kläs in i sterila operationslakan (Lindwall & von Post, 2000).  

Operationssalen är en högteknologisk och arbetsintensiv miljö (Liu & Tan, 
2000) där patienten omges av sofistikerad teknologi, höga krav på säkerhet, 
hygien, produktion och behov av snabba och omedelbara beslut (Larsson, 

                                                        
5 I föreliggande avhandling är det den intraoperativa  fasen som är i fokus för patientens situation och 
upplevelser. Den intraoperativa fasen startar när patienten flyttas till operationsbordet och slutar när 
patienten flyttas till uppvakningsavdelningen (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). 
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2004; Larsson Mauleon, 2005; Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg, & Lertola, 
2001). För många patienter är därför operationssalen en skrämmande upp-
levelse i en främmande och overklig miljö (Gardner, Nnadozie, Davis, & Kirk, 
2005; Mitchell, 2003). Placeringen på operationsbordet i mitten av 
operationssalen har beskrivits som exponerande och oskyddat. Vårdarna upp-
levs svåra att skilja åt på grund av likadan klädsel och för att de är delvis dolda 
bakom munskydd. En uttalad oro har beskrivits för att ramla av operations-
bordet under pågående operation (Hankela & Kiikkala, 1996) och att det 
fixerade läget av kroppen under operationen kommer att bli obekvämt och 
utlämnande (Hankela & Kiikkala, 1996; Palese, Skrap, Fachin, Visioli, & 
Zannini, 2008). Patientens kropp kommer att delvis vara blottad och berörd av 
andras händer under den tid som patienten befinner sig på operations-
avdelningen, något som kan upplevas integritetskränkande (Suhonen, m.fl., 
2003). 

Den tekniska utrustningen i sig kan upplevas som skrämmande med en 
rädsla hos patienten för brister i säkerheten, eller att någonting inte ska 
fungera i vårdmiljön under pågående operation (Hankela & Kiikkala, 1996; 
Leinonen, Leino-Kilpi, & Jouko, 1996). Ett främlingskap kopplat till miljön 
och till olika ljud i operationssalen har beskrivits av patienter, såsom ljud från 
larmande monitorer och från operationsinstrument som packas upp (Haugen, 
m.fl., 2009; Jakobsen & Fagermoen, 2005; Mauleon, Palo-Bengtsson, & 
Ekman, 2007). Patienter har beskrivit hur ljuden i operationssalen för 
tankarna till bilverkstäder eller husbyggen (Hankela & Kiikkala, 1996; Liu & 
Tan, 2000; Mauleon, m.fl., 2007). WHO (1999) rekommenderar att ljud-
nivån i operationssalar inte ska överstiga 30 dB, men i en studie av Hasfeldt 
m.fl. (2010) påvisades ljudnivåer som översteg rekommendationen med mellan 
100-400 % (a.a.). Musik i hörlurar kan avvärja eller maskera ljud från om-
givningen, vilket hjälper patienter under operation i regional anestesi att rikta 
sin uppmärksamhet bort från ljud tillhörande operationen (McCaffrey & 
Locsin, 2006; Mok & Wong, 2003) och därmed skapas en behagligare miljö 
för patienterna (Selimen & Andsoy, 2011). 

Patienter är antingen i akut behov av en operation eller har de väntat på 
operationen under en längre tid (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999). Anestesi 
och operation innebär ett kroppsligt ingrepp som i sin tur innebär ett 
överlämnande av den egna kroppen i andras händer (Lagerström & Bergbom, 
2006). Den egna kroppen är privat, men i behov av vård blir kroppen offentlig 
och mer tydligt utsatt för andras blickar, händer, omdömen och kommentarer 
(Lindwall, 2004). 

När det beslutats att en operation ska genomföras följer ofta en tid med 
väntan och oro för vad som ska ske under och efter själva operationen (Bailey, 
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2010; Jacobson, m.fl., 2008; Stirling, 2006). Oron kan komma från tidigare 
negativa upplevelser av operationer (Selimen & Andsoy, 2011), oro över 
konsekvenser av operationen (Mok & Wong, 2003) eller anestesin (Gardner, 
m.fl., 2005; Mitchell, 2003). Förutom denna oro upplever patienter rädsla för 
smärta och obehag (Bailey, 2010; Marran, 2005), för förlust av kontroll, för 
förändrad kroppsbild och för tankar rörande prognos och diagnos (Marran, 
2005). Oron kan även vara förknippad med tidigare sjukdomar, negativa 
tankar inför framtiden och rädslan för att dö (Caumo, m.fl., 2001; Selimen & 
Andsoy, 2011), biverkningar av läkemedel samt oro för den tid det kommer 
att behövas för tillfrisknande efter operationen (Mitchell, 2003). Gilmartin 
och Wright (2008) har visat att patienter uttryckt oro och ängslan för 
anestesin flera veckor före operationsdagen (a.a.) och därför valt att skjuta upp 
sin operation i månader eller år trots ökad smärta eller nedsatt rörlighet 
(Jacobson, m.fl., 2008). Andra patienter uttrycker en lättnad och tillfred-
ställelse att operationen äntligen ska bli av (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999). 

I Sverige genomgår dagligen tusentals patienter en operation av något slag 
(Socialstyrelsen, 2011). Antalet operationer som genomförs med modern 
kirurgi ökar (Howat, Weisters, Sames, & McLaren, 2006; Jacquet, m.fl., 
2006), varför allt fler kirurgiska ingrepp genomförs i regional anestesi 
(Delikoukos & Gikas, 2007; Raeder, 2006; Ternisien, Gentili, Orain, Wodey, 
& Ecoffey, 2006; Weidmann & Grundy, 2008).  

Anestesi, ett begrepp som härstammar från grekiskan och betyder utan 
känsla, delas upp i generell- och regional anestesi. Regional anestesi kan även 
delas in i central anestesi, som till exempel spinal- och epiduralanestesi, samt i 
perifer nervblockad som till exempel plexusblockad (Cobbold & Money, 
2010). Generell anestesi hos vuxna patienter innebär att läkemedel injiceras 
direkt in i ett blodkärl tills patienten somnar. Regional anestesi innebär att 
injektion av lokalbedövningsmedel åstadkommer en reversibel nervblockad 
inom ett begränsat område av kroppen (Halldin & Lindahl, 2005). Vilken 
anestesiform som används avgörs av operationens omfattning, men ofta 
kombineras spinal- och epiduralanestesi eftersom det ger en snabb effekt med 
möjlighet att fylla på med lokalbedövningsmedel både under och efter 
ingreppet (Cobbold & Money, 2010). 

Fördelar med användning av regional anestesi är bl.a. kortare 
sjukhusvistelse för patienten och därigenom ett mer effektivt utnyttjande av 
sjukhusbäddar (Gilmartin & Wright, 2008). I jämförelse med generell anestesi 
har det påvisats att dödsrisken samt risken för djup ventrombos i samband 
med höftfraktursoperationer i regional anestesi har minskat (Urwin, Parker, & 
Griffiths, 2000). Likaså har en minskad morbiditet och mortalitet samt 
förbättrad smärtkontroll efter genomförd ortopedisk operation uppvisats 
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jämfört med generell anestesi (Macfarlane, Arun Prasad, Chan, & Brull, 
2009). 

Från ett medicinskt perspektiv är fördelarna med regional anestesi 
cirkulatorisk och respiratorisk stabilitet, snabb postoperativ återhämtning och 
bevarande av luftvägsreflexerna (Höhener, Blumenthal, & Borgeat, 2008). Det 
som talar mot valet av regional anestesi är ökad blödningsbenägenhet, allvarlig 
spinal abnormalitet (Ying, Levy, Shan, Hung, & Wah, 2001), hudinfektion, 
sepsis, hypovolemi och allvarlig hjärtsjukdom (Hovind, 2013). Från ett 
patientperspektiv är fördelarna med regional anestesi att kunna vara vaken, att 
tidigt kunna få kontakt med anhöriga och att kunna äta och dricka ganska 
snart efter operationen (De Andres, Valia, Gil, & Bolinches, 1995). För 
patienten kan nackdelar med regional anestesi kopplas till hur anestesin ges, 
exempelvis hur själva nålsticket upplevs och hur upplevelsen i sin tur påverkar 
eventuella framtida operationer för patienten (Höhener, m.fl., 2008). En oro 
kan finnas hos patienten inför anläggandet av den regionala anestesin. Mest 
oroliga är de patienter som står inför detta för första gången (Birch, 
Chakraborty, & Miller, 1993).  

Vid anläggandet av spinal- och epiduralanestesi är anestesiläkaren placerad 
bakom patientens rygg. Patienten är antingen placerad i sidoläge eller sitter 
upp lätt framåtlutad och saknar därmed uppsikt över vad som sker i 
situationen. Efter huddesinfektion förs vid spinalanestesi en tunn nål in i 
spinalkanalen där lokalbedövningsmedel injiceras6. Efter ett par minuter 
försvinner köldkänslan hos patienten och efter fem till femton minuter har 
anestesin nått full effekt med en fullständig bedövning av spinalnerverna till 
underkroppen. Varaktigheten av spinalanestesi varierar mellan en till fyra 
timmar7 och används vid kirurgiska ingrepp såsom ljumskbråck, höft- och
knäoperationer, mindre ingrepp i bäckenregionen samt vid kejsarsnitt. Vid 
anläggandet av epiduralanestesi ges lokalbedövningsmedel via en epidural-
kateter i epiduralrummet, där även påfyllning av smärtlindring kan ges efter 
operationen8 (Halldin & Lindahl, 2005; Hovind, 2013).  

När den regionala anestesin har anlagts vidgas blodkärlen, varpå den ökade 
blodcirkulationen gör att patienten upplever en värmekänsla i de bedövade 
kroppsdelarna. Efter ungefär tio till tjugo minuter försvinner värme- och 
köldkänseln hos patienten, sedan smärtkänseln och sist beröringskänseln. Vid 
spinalanestesi kan patienten sällan känna beröring, vilket däremot en patient 
med epiduralanestesi kan, men förmågan att känna smärta är borta vid båda 
anestesiformerna. Allteftersom den regionala anestesin börjar få effekt blir 

                                                        
6 Lokalbedövningsmedlet injiceras under andra lumbalkotan (Hovind, 2013).  
7 Varaktigheten beror på vilket läkemedel som injicerats (Hovind, 2013). 
8 Jämfört med spinalanestesi som ges som enkeldos, så kallad ”single shot” (Hovind, 2013).  
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oförmågan att känna eller röra på kroppen påtaglig för patienten (Bhattarai, 
Rahman, Sah, & Singh, 2005; Mauleon, m.fl., 2007). Bedövade kroppsdelar 
har beskrivits som svullna och svampliknande (Bergman, Stenudd, & 
Engström, 2012) som om de vore av plast, trä, mossa, vax eller cement vid 
beröring och med en minskad känsla för varmt, kallt eller för nålstick. 
Förändringar har även beskrivits som en illusion av en förlängning eller 
förkortning av den bedövade kroppsdelen (Paqueron, m.fl., 2003). 

Ur patientens perspektiv kan oro finnas för smärta eller permanent förlamning 
i samband med regional anestesi och en rädsla för att se operationen (Matthey, 
Finegan, & Finucane, 2004). Rädslan för smärta vid injektionsstället i ryggen, 
att vara vaken i operationssalen och att behöva vänta mellan anläggandet av 
anestesin och påbörjandet av operationen är vanliga orsaker till att patienter 
föredrar generell anestesi framför regional anestesi om de själv har möjlighet 
att få välja (Rees & Tagoe, 2002). Oro för smärta vid nålsticket har visat sig 
minska när patienten ges möjlighet att ställa frågor (Haugen, m.fl., 2009) eller 
när fortlöpande information ges allteftersom proceduren fortskrider 
(Koscielniak-Nielsen, Rotbøll-Nielsen, & Rassmussen, 2002). Kommunika-
tion med en sjuksköterska omedelbart före administrering av regional anestesi 
har återspeglat sig i minskad oro eftersom den personliga kontakten har en 
betydande roll för patienten (Rudolfsson, Ringsberg, & von Post, 2003). 
Patienter som blir lyssnade till, blir respektfullt behandlade och visas omtanke 
upplever att de deltar och har en aktiv roll i att skapa sin situation (Åkesdotter 
Gustafsson, Nordström, Ponzer, & Lützen 2001). 

Patientens oro för att vara vaken och att eventuellt kunna höra något under 
själva operationsingreppet kan utgöra ett behov av sedering (Bernards, Hadzic, 
Suresh, & Neal, 2008; Marran, 2005). Sedering kan beskrivas som ett 
kontinuum som sträcker sig från minimal sedering, där verbal kontakt är 
möjlig med patienten, till generell anestesi där patienten är försatt i ett 
reversibelt medvetslöst tillstånd (Halldin & Lindahl, 2005; Höhener, m.fl., 
2008). Sedering ingår som åtgärd i syfte att göra det så bekvämt som möjligt 
för patienten, vilket visat sig öka patientens välbefinnande under operation och 
kan ses som ett sätt att öka patientens accepterande för anestesin och dess 
administrationsteknik (Wu, Naqibuddin, & Fleisher, 2001). Dock är an-
vändandet av djup sedering vid regional anestesi kontroversiellt eftersom det 
anses kunna maskera patientens respons på smärta (Bernards, m.fl., 2008).  
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Den vård som utförs i samband med patientens operation benämns 
perioperativ vård. Perioperativ vård som begrepp är resultatet av ett 
amerikanskt forskningsprojekt9 där syftet var att tydliggöra operations-
sjuksköterskans profession avseende perioperativ vård utförd i tre faser: den 
pre-, intra- och postoperativa fasen (Yura & Walsh, 1988).  

I Sverige har Socialstyrelsen definierat perioperativ vård som den 
professionella vård som utförs enligt en omvårdnadsprocess i samband med 
patientens operation (Socialstyrelsen, 2005). Den perioperativa vården avser 
anestesi- och operationssjuksköterskans vårdhandlingar och aktiviteter under 
tiden närmast och runt omkring patientens operation (Lindwall, von Post, & 
Bergbom, 2003). Begreppet perioperativ, som betyder omkring operationen, 
delas in i tre faser där den preoperativa fasen kan räknas från beslutet om 
operation tills patienten kommer till operationsavdelningen (Lindwall & von 
Post, 2000). Den intraoperativa fasen inleds när anestesi- eller operations-
sjuksköterskan tar emot patienten på operationsavdelningen och kan vara från 
några minuter till flera timmar beroende på det kirurgiska ingreppet (Lindwall 
& von Post, 2008). Den postoperativa fasen är vården efter operation på 
uppvakningsavdelningen eller senare på vårdavdelningen (Lindwall & von 
Post, 2000).  

I Sverige har Riksföreningen för anestesi- och intensivvård tillsammans med 
Svensk sjuksköterskeförening (SSF) utformat ett nationellt dokument med 
riktlinjer för anestesisjuksköterskans10 kompetens och yrkesroll (SSF, 2012). I 
anestesisjuksköterskans arbete ingår att i en högteknologisk miljö bidra till att 
förbättra mötet mellan operationsteamet och patienten, ge en god, individuell 
och säker perioperativ vård utifrån den enskilde patientens resurser och behov 
samt ge stöd åt närstående. Patienten ska inges lugn och trygghet genom 
anestesisjuksköterskans professionella omvårdnad. Utifrån anestesiläkarens 
ordination ska anestesisjuksköterskan planera, övervaka och självständigt ge 
sedering vid undersökningar, behandlingar samt lokala och regionala 
anestesier. I omvårdnaden ingår även att planera pedagogiska och stöttande 
insatser, till exempel att erbjuda den perioperativa dialogen 11 (SSF, 2012).  

                                                        
9 Modellen ”The perioperative role”  (Davis, 1978) vidareutvecklades senare till modellen ”A model for 
perioperative nursing practice”, vilken anses vara originalmodellen som ligger till grund för senare 
beskrivningar av perioperativ omvårdnad både internationellt och nationellt (Tollerud, m.fl., 1985). 
10 Med anestesisjuksköterska avses legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 
inriktning mot anestesisjukvård (SSF, 2012). 
11 Den perioperativa dialogen, dvs. en anestesi- eller en operationssjuksköterskas pre- intra och 
postoperativa samtal med sin patient samt behandlingar och tekniker dvs. det praktiska 
tillvägagångssätt som patienten utsätts för (Lindwall & von Post, 2009). 
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Den perioperativa dialogen är en organisationsmodell där en anestesi- eller 
operationssjuksköterska har pre-, intra- och postoperativ dialog med patienten 
i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Modellen syftar till att lindra patientens 
lidande, skydda patientens värdighet, skapa välbefinnande samt ta tillvara 
kontinuitetens krav på att vara en sammanhängande helhet, en lärande och 
livgivande gemenskap (Lindwall & von Post, 2005; von Post, 1995, 1999). I 
den preoperativa dialogen möter patienten anestesi- eller operations-
sjuksköterskan på vårdavdelningen eller på en avskild plats på operations-
avdelningen. Patienten ges möjlighet att berätta om sig själv, sina tankar inför 
operationen och ställa frågor. Patient och sjuksköterska planerar den intra-
operativa vården tillsammans (Lindwall & von Post, 2008; Rudolfsson, 
Ringsberg, m.fl., 2003). Den intraoperativa dialogen börjar när patienten 
kommer till operationsavdelningen, där samma sjuksköterska som träffat 
patienten vid den preoperativa dialogen möter upp som ett känt ansikte. Här 
genomförs det som planerades vid första träffen. I den postoperativa dialogen 
träffas patienten och sjuksköterskan för att tillsammans utvärdera operationen 
samt de planer och mål de satt upp i det preoperativa samtalet. Vård enligt den 
perioperativa dialogen har visat att kontinuiteten synliggjort patienternas 
upplevelser av att kunna dela sin historia med sjuksköterskan och att därmed 
uppleva sig vara i säkra händer (Lindwall, m.fl., 2003) samt att uppleva sig ha 
fått god vård med kontinuitet och trygghet (Rudolfsson, von Post, & 
Eriksson, 2007).  

Patientens situation i samband med operation har uppmärksammats alltmer 
inom vårdforskning under de senaste årtionden med fokus riktat mot den vård 
som ges i den pre-, intra- eller postoperativa fasen (Bull & FitzGerald, 2006; 
Garretson, 2004; Pop, Manworren, Guzzetta, & Hynan, 2007; Saufl, 2004; 
Twiss, Seaver, & McCaffrey, 2006; van Raders, Aubry, Friberg, Huygens, & 
Koch, 2007). Mycket av den perioperativa forskningen beskriver patientens 
situation utifrån ett vårdarperspektiv där sjuksköterskor uttrycker hur de på 
bästa sätt kan stödja, visa respekt, lindra lidande och befrämja patientens hälsa 
(Lindwall, 2004).  

Forskning om vård under den preoperativa fasen ses inriktad mot hur 
information och undervisning ges till patienten inför operation (Fitzpatrick & 
Hyde, 2005), mot den stress och oro patienten upplever (Carr, Brockbank, 
Allen, & Strike, 2006), men även hur preoperativ utbildning anses ha en 
positiv inverkan för att minska patientens oro (Oshodi, 2007a, 2007b). Att via 
vårdåtgärder säkerställa att patienten är varm inför ett operativt ingrepp har 
också visat sig bidra till minskad oro och ökat välbefinnande (Wagner, Byrne, 
& Kolcaba, 2006). Studier om vård under den postoperativa fasen har bland 
annat beskrivit patientens återhämtning och anpassning (Leinonen & Leino-
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Kilpi, 1999), postoperativ smärtlindring samt information till patienten vid 
utskrivning från sjukhuset (Oshodi, 2007a, 2007b; Pop, m.fl., 2007; Richards 
& Hubbert, 2007; van Raders, m.fl., 2007).  

I en litteraturöversikt genomförd av Leinonen och Leino-Kilpi påtalades 
för fjorton år sedan att den intraoperativa fasen var den minst undersökta 
under tidsperioden 1966-1997. Endast ett fåtal av studierna som ingick i över-
sikten fokuserade på kvalitativa aspekter på grund av att det tidigare ansågs att 
patienter i den intraoperativa fasen oftast inte kunde medverka på grund av 
premedicinering, och att de hade brist på kunskap, och var sjuka och oroliga 
(Leinonen & Leino-Kilpi, 1999). Inom intraoperativ forskning har bland 
annat patientbaserade kvantitativa skalor för systematisk utvärdering av 
patientens upplevelser av intraoperativ vårdkvalité utarbetats (Leinonen, m.fl., 
1996). Studier finns inriktade på vårdaktiviteter om hur patienten säkert och 
bekvämt placeras på operationsbordet (Bull & FitzGerald, 2006; McCarthy & 
O´Mahony, 2006), hur patientens kroppstemperatur bevaras intraoperativt 
(Cooper, 2006) och patientens möjlighet att lyssna på musik intraoperativt i 
syfte att minska trötthet och smärta postoperativt (Twiss, m.fl., 2006).  

Patienters erfarenhet av att vara vid medvetande under operation i regional 
anestesi har beskrivits som ett hot mot den egna kroppen och mot jaget, med 
känslor av främlingskap och overklighet när den regionala anestesin bryter 
kontakten med kroppen. Under pågående operation upplevs tiden gå lång-
sammare än vanligt, nästan stillastående, och patienterna ser och talar om sig 
själva som om de deltar i sin situation med ett utifrånperspektiv eftersom 
omständigheterna upplevs såsom orealistiska (Larsson Mauleon, Palo-
Bengtsson, & Ekman, 2007).  

Tidigare forskning i operations- och anestesikontext har fokuserat på 
patienters upplevelser före och efter operation i generell anestesi. Endast ett 
fåtal studier har emellertid belyst och fördjupat innebörden av att vara vaken 
under operation i regional anestesi. Detta trots att regional anestesi idag blivit 
allt vanligare inom modern kirurgi, där patienten är mer eller mindre vaken 
under hela eller stora delar av operationen. Forskningsgenomgången visar att 
det finns kunskaper både nationellt och internationellt om patienters 
upplevelser av vården avseende exempelvis smärta, oro, information och 
undervisning, men trots den omfattande perioperativa forskningen saknas 
kvalitativ och empirisk forskning om den vakna patientens upplevelser som 
kan fördjupa patientperspektivet intraoperativt. Detta behövs för att optimera 
vårdsituationen för såväl patienten som vårdaren. 
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I anestesi- och operationssituationen sker ett möte mellan patient och 
anestesisjuksköterska, där anestesisjuksköterskans förståelse och kunskap om 
patientens unika upplevelser ligger till grund för optimal och individuell vård. 
En fördjupad förståelse av vakna patienters upplevelser är angeläget eftersom 
patientens möjlighet att uttrycka sig och komma till tals har visat sig vara 
begränsad i tidigare forskning, vilket kan förorsaka patienten ett vårdlidande 
som förblir osynligt intraoperativt. Det är därför av betydelse att studera den 
vakna patientens upplevelser då det annars finns en risk att vårdarnas fokus i 
denna högteknologiska miljö ligger på vårdandet ur ett biomedicinskt 
perspektiv, till exempel riktat mot övervakningsutrustning, istället för på 
patientens upplevelse av situationen här och nu.  

För det perioperativa vårdandet finns den ’perioperativa dialogen’ som 
modell och verktyg att tillgå. Däremot beskriver inte nämnda modell explicit 
vad som är av betydelse i vårdandet för den vakna patienten utifrån sina 
intraoperativa upplevelser. Det saknas kvalitativ forskning om hur vakna 
patienters upplevelser kan tas tillvara i vårdandet så att anestesisjuksköterskan 
utifrån patientens perspektiv kan stödja och stärka den vakna patientens 
välbefinnande intraoperativt. Med reflektion, kunskap och kompetens finns 
möjlighet att ytterligare optimera samt individualisera det intraoperativa 
vårdandet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv på livsvärldsteoretisk grund. 
Patienters upplevelser är således betydelsefulla som underlag för utformandet 
av det intraoperativa vårdandet med ett tydligt patientperspektiv. 

Centralt för denna avhandling är att bidra med förståelse och kunskap som 
ytterligare fördjupar innebörden av att vara vaken under operation i regional 
anestesi ur patientens perspektiv. Kunskap som kan medverka till att fylla den 
kunskapslucka, som identifierats av SSF i samarbete med SBU12, om hur 
vakna patienter erfar den intraoperativa fasen. Att vara vaken under operation 
är en subjektiv upplevelse och genom att fokusera på och fördjupa 
patientperspektivet kan eventuella klyftor överbryggas mellan patientens och 

                                                        
12 Se Inledning sidan 7. 
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vårdarnas perspektiv av att befinna sig i en intraoperativ situation. För att 
kunna vidareutveckla det intraoperativa vårdandet behöver den vakna 
patientens levda erfarenheter beskrivas och tas tillvara, där den kunskap som 
genereras kan transformeras och komma patienten tillgodo via anestesi-
sjuksköterskans profession.  
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Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva vakna patienters erfarenheter 
under operation i regional anestesi. Därtill är syftet att utveckla en modell för 
intraoperativt vårdande som kan stödja och stärka patienters välbefinnande 
under den intraoperativa fasen.  

 
Avhandlingens delsyften är att: 

 
I. Beskriva innebörden av att vara vaken under operation i regional 

anestesi såsom det erfars av patienten.  
 
II. Ur ett filosofiskt perspektiv belysa den vakna patientens situation, 

patientens upplevelser av den levda kroppen och hur mening 
skapas i mötet med anestesisjuksköterskan.  

 
III. Tolka och beskriva interaktionen mellan patient och 

anestesisjuksköterska under operation i regional anestesi. 
 
IV. Presentera en modell för intraoperativt vårdande av den vakna 

patienten.  
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Avhandlingen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv (Dahlberg & 
Segesten, 2010; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003) 
med livsvärldsteorin som ontologisk och epistemologisk grund (Husserl, 
1907/1989; Merleau-Ponty, 1945/2009).  

Fokus för föreliggande avhandling är intentionen att utveckla kunskap om det 
intraoperativa vårdandet, där patientens existentiella situation beaktas under 
den intraoperativa fasen för patientens optimala välbefinnande.  
I avhandlingen studeras därför fenomenet att vara vaken under operation i 
regional anestesi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, utgående från synen på 
vårdvetenskap som en autonom och professionsneutral vetenskap med en egen 
teorigrund och ett eget forskningsområde (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Vårdvetenskapen har humanvetenskapliga rötter och är vetenskapen om 
människan i förhållande till hälsa, lidande och vårdande. Inom vårdvetenskap 
utvecklas kunskap om patienten och hans eller hennes värld. Med fokus på 
patienten kan vårdvetenskapen förstås som en patientvetenskap. Vårdveten-
skapens syfte är att utveckla kunskap så att en djupare förståelse för patienten 
och dennes situation kan nås med målet att utveckla en så optimal vård som 
möjligt för patienten (Dahlberg, m.fl., 2003). Ett vårdande på vård-
vetenskaplig grund förutsätter en tillgång till och förståelse för patientens 
livsvärld. Det är ett vårdande som kännetecknas av ett öppet och följsamt 
förhållningssätt med vårdande möten, samtal och närvaro. Vårdvetenskapens 
patientperspektiv är inte enbart ett individperspektiv utan perspektivet 
inbegriper även familj och närstående, samhället i sin helhet, men alltid utifrån 
patientens perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet patient betyder 
ursprungligen den lidande, eller den som tålmodigt uthärdar lidandet 
(Eriksson, 2001). Begreppet patient är inte knutet till speciella vårdområden, 
utan används för att benämna den person som befinner sig i någon kontakt 
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med vårdsystemet i vid bemärkelse (Dahlberg, m.fl., 2003). Med en kunskaps-
teoretisk grund för vårdvetenskap i livsvärldsteorin (Husserl, 1907/1989, 
1936/1970; Merleau-Ponty, 1945/2009) kan en fördjupad förståelse utvecklas 
av innebörden av patientperspektivet med hjälp av begreppen; livsvärld, 
lidande, välbefinnande/hälsa, subjektiv kropp samt vårdrelation (Dahlberg, 
m.fl., 2003).  

Vårdvetenskapen kännetecknas vidare av en helhetssyn i den bemärkelsen 
att patienten alltid uppmärksammas och förstås i sitt sammanhang som en 
odelbar helhet. Patienten kan inte separeras från sin levda värld som innefattar 
egna erfarenheter och upplevelser samt tradition, kultur, närstående och övriga 
relationer, omgivning, miljö etcetera (jmf. Gadamer, 1960/2006; Merleau-
Ponty, 1964/1968). Med patienten i fokus är vårdvetenskapens uppgift att 
beskriva och analysera vårdandet med målet att stärka och stödja hälsa.  

Utifrån vårdvetenskapens fokus på patientens värld anges en hållning som 
speglar ett etiskt patientperspektiv som kännetecknas av respekt för patientens 
värdighet och integritet, där patienten ses som expert på sig själv, sitt lidande 
och välbefinnande i sin livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, 
m.fl., 2003). Syftet med vårdvetenskaplig forskning är att skapa kunskap som 
kan utveckla och förbättra vårdandet samt att genom vårdandet öka väl-
befinnandet för människan i olika livssituationer (Dahlberg, m.fl., 2003; 
Eriksson, 1992, 2001).  

Avhandlingen tar sin ontologiska utgångspunkt i livsvärlden och den levda 
kroppen. 

Livsvärlden är den fenomenologiska traditionens benämning på människans 
konkreta verklighet, den värld som människan dagligen lever sitt liv i och tar 
för given i alla aktiviteter. Livsvärlden är en grundförutsättning för den 
mänskliga existensen (Husserl, 1907/1989). Det är i och genom livsvärlden 
som människan finns till (Bengtsson, 1998, 2001), och i livsvärlden har var 
och en sin egen historia, sin egen upplevelse och förståelse av sin situation och 
värld (Bengtsson, 1998). Det är i livsvärlden som saker13 tillskrivs dess 
mening. Centralt för livsvärlden är att den är ”oupplösligt förbunden med ett 
subjekt, nämligen det subjekt som erfar den, lever och handlar i den. Världen 
är alltid given i första person singular ur mitt rumsliga och tidsliga perspektiv” 
(Bengtsson, 1998, s. 19). Livsvärlden är således oskiljaktigt sammanflätad med 

                                                        
13 ’Saker’ ska förstås som företeelser och föremål så som de visar sig för oss människor, dvs. som 
fenomen. Fenomen som begrepp syftar till saker, men sakerna ska enligt Husserl (1929/1977) inte ses 
som rena objekt, då de är utan mening. Det är först genom människans erfarande av sakerna som de 
ges mening. ’Mening’ avser innebörd eller betydelse. 
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människan som erfar, lever och handlar. Människans tillvaro påverkar och 
påverkas av världen, och så länge vi lever kan vi inte undfly livsvärlden. Vår 
livsvärld visar sig genom en mångfald av varierande och föränderliga egen-
skaper, värden eller betydelser (Bengtsson, 2001). Genom egna handlingar och 
erfarenheter bidrar människan till utformningen av livsvärlden (Bengtsson, 
1998).     

Husserls teori om livsvärlden vidareutvecklades av Merleau-Ponty 
(1945/2009), där han med begreppet levd kropp tydliggjorde människans 
”vara-till-världen” (être-au-monde). Merleau-Ponty beskriver livsvärlden som 
en värld av varseblivande där den levda kroppen är både kropp och själ och ska 
förstås som en enhet. Det är med vår kroppslighet vi finns till i rummet och 
till tiden, det vill säga till världen, men inte som objekt utan som levande 
subjekt, kroppssubjekt. Människan kan aldrig lämna sin kropp, utan hon ”är” 
sin kropp. Kroppen upplevs konstant och är samtidigt det medium genom 
vilket vi når resten av världen. Människan och världen kan inte åtskiljas, utan 
ska förstås som en enhet av kropp-själ-värld (a.a.). Kropp och själ är 
oupplösligt förenade, där det ena inte kan finnas utan det andra (Merleau-
Ponty, 1964/1968). Den levda kroppen ger oss tillgång till andra människor 
genom intersubjektivitet, som av Merleau-Ponty (1945/2009) även benämns 
som mellankroppslighet. Mellankroppsligheten ska förstås som att kroppen är 
vår tillgång till världen och till andra människor, samtidigt som kroppen 
utsätts för världen och andra människor. Genom mellankroppsligheten sker 
kommunikation med andra människor i ett sammanhang, i ett möte, där 
relationen mellan subjekten möjliggör att ett meningsskapande uppstår (a.a.).  

I Merleau-Pontys filosofi är begreppet reversibilitet centralt, där samman-
flätningen mellan individen och den omgivande verkligheten betonas och 
beskrivs som en cirkulär kausalitet mellan subjekt och värld. Detta ska förstås 
som att den levda kroppen är i ständig interaktion med omvärlden där 
människan kan både se och bli sedd, beröra och bli berörd; människan både 
påverkar och påverkas av den värld han eller hon lever i. Merleau-Ponty 
exemplifierar reversibiliteten med höger hand som fattar om den vänstra 
armen och där höger hand känner att den tar om vänster arm, samtidigt som 
vänster arm känner att höger hand håller om den (Merleau-Ponty, 
1964/1968). Exemplet visar hur vi samtidigt upplever vår kropp som subjekt 
och objekt.  

Den levda kroppen är ”navet” i människans existens omkring vilket allting 
kretsar och är samtidigt det ”ankare” som rotar oss i livsvärlden. Kroppen är 
inte placerad i tid och rum, utan bebor tid och rum, och vi erfar världen 
genom kroppen samtidigt som vi är av världen. Påståendet att människan har 
tillgång till världen via sin kropp innebär att denna tillgång förändras när 
kroppen förändras (Merleau-Ponty, 1945/2009), som till exempel vid ett 
kirurgiskt ingrepp. Eftersom patienter inte kan träda ur sin livsvärld eller ur 
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sin kropp måste de kunna hantera sin förändrade situation, som till exempel 
under den tid de är vakna under operationen i regional anestesi. 

Edmund Husserl anses som den moderna fenomenologins grundare, och han 
utvecklade livsvärldsbegreppet med syftet att utveckla vetenskaplig kunskap. 
Hans arbete var en reaktion på den dominerade objektivistiska synen på 
vetenskaplig kunskap (Husserl, 1911/2002), som han menade skapade ett 
avstånd mellan vetenskap och det levda livet. Husserl betonade särskilt hur 
viktigt det var att grunda vetenskap i det vardagliga, i livsvärlden. Centralt för 
livsvärlden är att förstå världen som komplex och sammanflätad av olika 
egenskaper (Svenaeus, 2003).  

Livsvärlden utgör förutsättning för all vetenskaplig verksamhet och där 
vetenskapen hämtar sitt erfarenhetsmaterial. Det är i livsvärlden som 
forskningens resultat tillämpas, och det är i samma värld som vetenskapen 
bedrivs (Bengtsson, 2001). I denna avhandling utgår de epistemologiska 
utgångspunkterna från livsvärldsteorin, där den naturliga inställningen och den 
fenomenologiska hållningen är centrala aspekter för att nå en fördjupad 
förståelse för innebörden av vakna patienters upplevelse av den intraoperativa 
situationen. 

I fenomenologisk forskning studeras fenomen, ett begrepp som härstammar 
från grekiskan och betyder det som visar sig (Bengtsson, 2005). Enligt Husserl 
(1929/1977) är saker utan mening, men det är människans erfarande av 
sakerna som ger dem dess mening (a.a.). Genom reflektion kan fenomen 
undersökas och begreppsläggas, vilket i sin tur gör det möjligt att beskriva 
fenomen i världen (Husserl, 1907/1989). Forskare som arbetar feno-
menologiskt strävar efter att beskriva fenomen så rättvist som möjligt, vilket 
kan ske genom tillgång till människors erfarenheter (Bengtsson, 2001). I 
denna avhandling är fenomenet att vara vaken under operation i regional 
anestesi. En strävan har således varit att fånga patienternas erfarenhet av den 
intraoperativa situationen. För att närma sig patienters erfarenheter, det vill 
säga deras livsvärld, har intentionalitetsteorin och den naturliga inställningen 
använts som redskap i forskningsprocessen.  

Husserls (1929/1992) intentionalitetsteori innebär att medvetandet alltid är 
riktat mot något annat än sig självt, vilket gör att vi alltid erfar något ’som 
något’. På detta sätt har medvetandet en naturlig inställning till de saker vi 
erfar i livsvärlden, dvs. det vi erfar ’som något’ problematiseras inte, utan tas 
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för givet (a.a.). Det som erfars, objekt eller företeelser, har en mening för oss, 
men beroende på våra tidigare erfarenheter erfar vi företeelser på olika sätt 
(Husserl, 1936/1970). För att bli medvetna om att och hur vi erfar krävs 
distans till och reflektion över det som erfars i den naturliga inställningen. 
Med hjälp av reflektionen vänder sig medvetandet mot sig självt och får 
distans till den naturliga inställningens förgivettagande. På detta sätt riktas 
medvetandet mot sig självt, och det som var förgivet taget kan istället erfaras 
som ett fenomen (Bengtsson, 1998).  

Intentionalitetsteorin innebär även att det vi erfar alltid innehåller så 
kallade appresentationer, medpresentationer, det vill säga att erfarenheten 
innehåller mer än vad som visar sig direkt för oss som omedelbart givet14 
(Husserl, 1929/1992). Det är appresentationerna som ger erfarenheterna dess 
mening och innebörd (Bengtsson, 1998) och genom att undersöka det 
appresenterade blir även fenomenets horisonter varseblivna (Dahlberg, 2006a). 
Det fenomen som medvetandet är riktat mot har både en inre och en yttre 
horisont. Den yttre horisonten är inte en konkret del av fenomenet, men 
bidrar till fenomenets innebörd. Ett fenomens inre horisont är det som 
appresenterar sig och som används för att nå innebörden av fenomenet, den 
essentiella strukturen (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008).    

I vardagen tillskriver och bestämmer vi saker, som nämnts ovan, dess mening 
snabbt och oreflekterat utifrån den naturliga inställningen och ur ett första 
persons perspektiv. Det innebär att våra tidigare kunskaper kan hindra oss från 
att se andra sidor av vad ett fenomen egentligen är. När en fenomenologisk 
ansats används i forskningssammanhang krävs det därför att som forskare 
kunna träda ur och distansera sig från den naturliga inställningen, för att 
istället inta en reflekterande vetenskaplig hållning och reflektera över sitt 
erfarande av det fenomen som studeras.  

En reflekterande hållning har sin vetenskapsfilosofiska grund i Husserls 
(1929/1992) beskrivning av epochén, det vill säga ett parentessättande av det 
förgivet tagna, vilket han ansåg var en förutsättning för att kunna skilja det 
direkt givna från det appresenterade för att nå kunskap (a.a.). Svårigheten är 
att sätta existensen inom parentes. Däremot kan vi som forskare proble-
matisera fenomenet så som det visar sig med en reflekterande hållning. Om så 
inte sker kan förståelseprocessen och forskningens resultat avspegla forskarens 
egen förståelse. Dahlberg (2006b) beskriver att en reflekterande hållning kan 
utföras genom att ifrågasätta, sakta ner och problematisera förståelseprocessen 
där inga innebörder tas för givna på förhand.  

 

                                                        
14 Genom att det vi erfar har mening så medpresenterar sig sådant som vi i stunden inte kan se med 
blotta ögat (Husserl, 1929/1992).  
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De fyra studier som ingår i denna avhandling har en kvalitativ design med en 
vetenskapsfilosofisk grund i livsvärldsfenomenologin (Husserl, 1900/1970, 
1929/1977, 1936/1970) För att kunna besvara avhandlingens delsyften har 
såväl en beskrivande som en tolkande design använts (tabell 1). 

För studie I tillämpas de metodologiska idéerna om en reflekterande 
livsvärldsansats som benämns Reflective Lifeworld Research (RLR) 
(Dahlberg, 2006a, 2006b, 2006c; Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg & 
Dahlberg, 2004; Dahlberg, m.fl., 2008). 

Valda delar av Maurice Merleau-Pontys filosofiska texter (Merleau-Ponty, 
1942/2006, 1945/2009, 1948/2004, 1964, 1964/1968, 1969/1991) används i 
studie II för att analysera och fördjupa förståelsen av resultatet i studie I. För 
att ytterligare fördjupa förståelsen av patientperspektivet analyseras video-
inspelad data i studie III utifrån Paul Ricoeurs filosofi om hur vi tolkar det vi 
möter (Ricoeur, 1976, 1991, 1993) och med inspiration från Hans-Georg 
Gadamers tankar om öppenhet och förförståelse (Gadamer, 1960/2006). I 
studie IV syntetiseras resultaten från studie I-III med inspiration utifrån 
Gadamers (1960/2006) tankar om hermeneutisk förståelse och den 
hermeneutiska cirkeln.  

Under avhandlingsarbetets gång har strävan varit att så öppet, följsamt och 
ifrågasättande som möjligt studera fenomenet att vara vaken under operation i 
regional anestesi för att utveckla fördjupad förståelse ur ett patientperspektiv i 
den intraoperativa kontexten. Avhandlingsarbetet utgår från en projektplan 
inför första studien för att sedan låta de efterföljande studierna följa fenomenet 
såsom det visar sig. Intentionen har i samtliga studier varit att fördjupa 
förståelsen av fenomenet. 

När studie I avslutats uppstod frågor som dröjde sig kvar och som inte 
besvarats av den empiriska forskningens resultat. För att försöka nå en 
fördjupad förståelse för den vakna patientens situation, av kroppen som 
paradoxalt frånvarande i sin närvaro samt hur mening skapas i mötet mellan 
patient och anestesisjuksköterska genomfördes en filosofisk belysning. Utifrån 
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resultatet i studie I framkommer det hur patienten ser anestesisjuksköterskan 
som den signifikanta vårdaren och i studie II framgår hur betydande det är för 
patienten att kunna interagera och kommunicera med anestesisjuksköterskan 
under den intraoperativa fasen. Utifrån de resultaten väcktes frågor om 
interaktionens betydelse och hur interaktionen mellan patient och anestesi-
sjuksköterska i den intraoperativa fasen kan förstås och beskrivas. Istället för 
att bredda den empiriska delen, exempelvis genom att inkludera vårdar-
perspektivet, och för att ytterligare tolka och beskriva interaktionen mellan 
patient och anestesisjuksköterskan analyserades i studie III det videomaterial 
som insamlats i det tvärvetenskapliga projektet15 i samband med studie I. 

Studie IV initierades utifrån vikten av att använda vårdforskningens 
resultat i praxis för att med forskningsbaserad kunskap förbättra vårdandet för 
patientens bästa. Sjuksköterskan ska vara forskningskonsument i sin 
profession, men samtidigt finns vetskap om att den ökande mängden av 
forskningsresultat inte når ut till vården av patienter. Orsaker som påverkar 
forskningsanvändning negativt kan till exempel vara tidsbrist, organisatoriska 
aspekter eller individuella aspekter såsom sjuksköterskans värderingar och 
attityder till forskning och informationssökning. Studie IV initierades utifrån 
detta resonemang varpå resultaten från studie I-III syntetiserades och 
transformerades för att utmynna i en teoretisk modell för det intraoperativa 
vårdandet av den vakna patienten ur ett patientperspektiv. 

                                                        
15 Se sidan 7. 
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Översikt av metod, data, datainsamling samt analys för  
                avhandlingens fyra kvalitativa studier.

Studie  I II III IV 
 Innebördssökande och 

beskrivande 

Teoretiskt filosofisk  Tolkande och 

beskrivande 

Tolkande och 

beskrivande 

Metod Reflekterande 

livsvärldsansats (RLR) 
 

Reflexion och analys 

med hjälp av filosofi 

Hermeneutik Syntes 

Data 9 patienter 16 

 
(6 kvinnor, 3 män i 
åldrarna 52-85) 

 

Resultat studie I 

 
Merleau-Pontys 
filosofi 

6 tim 48 min 

videomaterial, 
144 episoder  

Resultaten 

från studie I-
III 

Data-

insamling  

Innebördsriktade 

livsvärldsintervjuer 
Observations-
anteckningar 

 

Litteratur Videoinspelningar 

Observations- 
anteckningar från 
studie I 

Litteratur  

Analys  Fenomenologisk 
innebördsanalys 

Reflexion och analys 
av empiriskt resultat 

utifrån valda texter av 
Merleau-Ponty 

Tolkande 
hermeneutik 

Syntes och 
analys av 

resultat från 
studie I-III 

Valet av forskningsansats har gjorts utifrån viljan att få kunskap om 
fenomenet, att vara vaken under operation i regional anestesi, vilket sker 
genom att nå patienters levda erfarenheter. Till detta behövs en ansats som är 
öppen och följsam dels mot det fenomen som studeras dels mot patientens 
livsvärld. Valet av ansats föll på fenomenologin, men fenomenologin kan inte 
ses som en metod med fasta principer som talar om hur fenomenologisk 
forskning ska utföras. För att tillämpa livsvärldsforskning som har sin grund i 
fenomenologisk vetenskapsfilosofi behöver epistemologin transformeras till ett 
vetenskapligt förhållningssätt och till metodologiska tankegångar som är 
användbara i den empiriska forskningens genomförande. Dahlberg, Drew och 
Nyström (2001) har utifrån fenomenologisk filosofi på livsvärldsteoretisk 
grund utvecklat en reflekterande forskningsansats, vilken benämns Reflective 
Lifeworld Research (RLR). Målet med denna ansats är att beskriva och 
tydliggöra levd erfarenhet på ett sätt som ökar kunskaperna om människans 
existens och erfarenhet. RLR kännetecknas av att vara innebördssökande och 
fenomenorienterad.  

                                                        
16 Se tabell 2 sidan 34. 
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Den reflekterande livsvärldsansatsen ger möjlighet att beskriva världen 
såsom den är levd, och forskaren ges möjlighet att vända sig till individens 
levda erfarenhet för att förstå fenomenet. Med reflektion menas i detta 
sammanhang att forskaren ska ha en kritiskt reflekterande hållning så att 
fenomenet får visa sig i sin mångfald. Genom pågående forskning är det därför 
viktigt att vara öppen och följsam mot fenomenet så att fenomenet får visa sig 
på sina egna premisser. Att vara öppen är att inta en reflekterande hållning, 
vilket görs genom att tygla sin förståelse av fenomenet, dvs. att inte förstå 
fenomenet och dess mening för snabbt och oreflekterat (Dahlberg & 
Dahlberg, 2003).   

Syftet med en fenomenologisk innebördsanalys är att fånga och beskriva ett 
fenomens essens. En förutsättning för att essensen ska framträda är att 
datamaterialet är rikt på innebörder (Dahlberg, 2006b), det vill säga att 
fenomenet finns beskrivet i det datamaterial som ska analyseras i form av 
varierande innebörder.  

Med en livsvärldsteoretisk ansats kan analysen beskrivas som en rörelse 
från helhet till delar och åter till helheten, där den nya helheten beskriver 
fenomenet så som det visar sig. Rörelsen kan ses som en icke linjär process där 
forskaren rör sig fram och tillbaka i materialet för att finna innebörder. 
Analysen startar enligt Dahlberg m.fl. (2008) med att läsa det transkriberade 
textmaterialet vid upprepade tillfällen för att bekanta sig med texten och få en 
helhetsförståelse. Därefter övergår läsningen till att söka och förstå mening av 
texten i sin helhet genom att dela in texten i meningsbärande enheter. 
Meningsbärande enheter kan bestå av en mening eller ett längre stycke. I 
samband med detta arbete packas innebörder upp, så att innebörder som 
speglar fenomenet lyfts upp. Därefter klustras innebörder som relaterar eller 
hör ihop med varandra i grupper av mening. När datamaterialet är tömt på 
mening och klustrat i grupper är nästa steg formandet av essens. Essenstexten 
är enligt Dahlberg (2006b) en abstraktion och syntetisering av den struktur av 
innebörder som gör fenomenet till just det aktuella fenomenet och inte till 
något annat. 

Analysen leder således fram till en essens som är både generell och 
kontextuell. Enligt Dahlberg m.fl. (2008) ger en essens som är invariant och 
generell större möjlighet till generalisering men är ändå en del av en specifik 
kontext. När essenstexten skrivits övergår analysarbetet till att identifiera och 
beskriva essensens beståndsdelar, det vill säga innebördselementen. 
Innebördselementen beskriver fenomenets variationer och nyanser. 

Utifrån den reflekterande ansatsen sker presentationen av resultatet genom 
att fenomenets essens presenteras först och därefter essensens innebörds-
element. Essensen är en abstrakt beskrivning, medan beskrivning av 
innebördselementen är mindre abstrakt och innehåller även konkreta inslag 
genom att citat från informanterna presenteras (Dahlberg, m.fl., 2008).  
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Under analysarbetets gång är det viktigt att utifrån RLR vara öppen för 
annanheten och inte bestämma det obestämda för snabbt. Det vill säga att vara 
öppen för att se det som inte direkt visar sig och därmed möjliggöra för 
osynliga innebörder att bli synliga (Dahlberg, 2006b). I analysarbetet krävs att 
forskaren intar en reflekterande hållning.   

Livsvärlden är föränderlig, och därför ändras även ett fenomens innebörder. 
Det innebär att jag som forskare måste inta en öppenhet och följsamhet mot 
fenomenet för att se dess föränderlighet (Dahlberg, 2006b). För att beskriva 
ett fenomen och dess innebörder krävs, förutom en tyglad förståelse, en 
öppenhet till fenomenet för att skapa ny förståelse för fenomenet.  

Öppenhet i fenomenologisk forskning innebär att som forskare låta 
fenomenet som studeras få visa sig på ett nytt sätt. Öppenhet innebär vidare 
att forskaren försöker se bortom det man tror sig veta genom att visa respekt, 
känslighet och flexibilitet inför fenomenet. Som forskare är det att vilja veta, se 
och förstå, samt att vara öppen för att bli överraskad och förvånad (Dahlberg, 
m.fl., 2008).  

Vid användandet av RLR är det nödvändigt att som forskare vara medveten 
om den naturliga inställningen och inta en reflekterande hållning17. Den 
reflekterande hållningen hjälper forskaren att inta en distans till den naturliga 
inställningen och på så sätt ifrågasätta sin snabba förståelse, en hållning som i 
livsvärldsansatsen beskrivs som ett tyglande av förståelsen (Dahlberg & 
Dahlberg, 2003; Dahlberg, m.fl., 2008).  

En tyglad förståelse innebär att problematisera och kritiskt ifrågasätta sin 
förståelse av det som verkar självklart genom hela forskningsprocessen 
(Dahlberg, m.fl., 2008). Det betyder att inte för snabbt vilja bestämma det 
som visar sig när ett fenomen beforskas, utan istället ta ett steg tillbaka och 
dröja, så att fenomenet förutsättningslöst får framträda på sina egna villkor 
utan att något tas för givet (Dahlberg, 2006a).  

Att tygla kan också förstås som att sakta ner förståelseprocessen för att se 
fenomenets annanhet18 genom att hålla tillbaka det som i stunden verkar 
självklart och genom att ständigt ifrågasätta det som visar sig och det som inte 
visar sig. Det handlar om att inte bestämma det obestämda för fort, utan vara 
öppen och följsam mot fenomenet (Dahlberg & Dahlberg, 2003).  

                                                        
17 Se även sidan 25 angående fenomenologisk hållning. 
18 Annanheten har av Gadamer beskrivits som att se det som inte redan finns i vår förförståelse, som en 
vilja att förstå annorlunda (Gadamer, 1960/2006). 
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Merleau-Ponty (1945/2009) menar att människan får kunskap utifrån sin egen 
utgångspunkt i världen. Förståelsen hos en forskare kan därför bestå av 
tidigare erfarenheter eller teoretisk kunskap. Jag har ingen yrkeserfarenhet från 
anestesi- och operationssjukvård, men har en förförståelse av 21 års vårdande 
erfarenheter som sjuksköterska inom dialyssjukvård med teoretiska kunskaper 
inom njurmedicinsk specialitet. Avsaknad av erfarenhet från anestesi- och 
operationskontexten kan ses som både en fördel och en nackdel. Fördelen är 
att kunna gå in i ett forskningsfält som tabula rasa och låta sig bli överraskad, 
vara nyfiken och öppen för det som visar sig av fenomenet som studeras. 
Nackdelen av att ha med sig en vårdande förståelse visade sig under 
observationerna i den intraoperativa situationen. Vid några tillfällen ertappade 
jag mig själv med att inte ha tagit av mig mina ”sjuksköterskeglasögon”. När 
till exempel övervakningsutrustning larmade tolkade jag oreflekterat 
signalernas innebörd utan att samtidigt fokusera på patientens reaktion i 
situationen. Efter utskrift av första observationsanteckningarna blev detta 
uppenbart och därmed en påminnelse om att bära ”forskarglasögon”, dvs. att 
träda ur den naturliga hållningen och inte ta det som visar sig för givet, utan 
istället vara reflekterande och ifrågasättande. Ett sätt att reflekterande 
ifrågasätta hela forsknings- och förståelseprocessen har varit att ständigt ställa 
frågor om fenomenet såsom: Hur påverkas jag av min tidigare vårdande 
förståelse? Vad är det jag ser, vad vill jag se och vad är det som jag inte ser av 
fenomenet? Hur mycket påverkas jag under avhandlingsarbetets gång av 
förvärvad kunskap efter varje studie? 

Studien genomfördes vid en anestesi- och operationsavdelning vid ett 
medelstort sjukhus i södra Sverige. För att lära känna och för att få tillträde till 
anestesi- och operationskontexten besöktes inledningsvis den klinik där 
studien skulle genomföras. Tid avtalades för att träffa avdelningschef, delar av 
anestesi- och operationspersonalen samt de sjuksköterskor vid ortoped-
mottagningen som skulle hjälpa till vid rekrytering av informanter. Vid 
träffarna fick personalen muntlig och skriftlig information om studiens syfte 
och genomförande. Samtidigt framfördes min önskan, som beviljades, om att 
få närvara vid de rekryterade informanternas operationer för att ”vara där”, 
med intentionen att vara observationsinriktad och föra observations-
anteckningar, men inte ta aktiv del eller föra samtal med informanten under 
själva operationen.  

Rekrytering och urval gjordes via ortopedmottagningen vid ovan nämnda 
sjukhus med hjälp av två sjuksköterskor som fått muntlig och skriftlig 
information om studiens syfte och tillvägagångssätt innan presumtiva 
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informanter tillfrågades. Urvalet var ändamålsenligt (Polit & Beck, 2012) och 
inklusionskriterierna var informantens egen vilja att delta, att informanten 
talade svenska, att informanten skulle genomgå planerad knä- eller 
höftplastik19 i regional anestesi och att informanten kunde relatera sin 
upplevelse till den intraoperativa fasen.  

Ortopediska operationer valdes eftersom de oftast utförs i regional anestesi. 
En knä- eller höftplastik tar ca 90 minuter i anspråk, men med pre- och 
postoperativa åtgärder innebär det totalt ca 2½ timme på operations-
avdelningen. Denna tid ansågs ge informanterna tid och därmed möjlighet att 
reflektera över sin situation. 

De presumtiva informanterna fick vid inskrivningstillfället ca 7-10 dagar 
före operationstillfället muntlig och skriftlig information av sjuksköterskorna 
på ortopedmottagningen om studiens syfte och genomförande. Samtidigt 
tillfrågades om tillåtelse att få närvara under operationen och videofilma deras 
situation under den intraoperativa fasen20. De informanter som var 
intresserade av att ingå i studien fick hjälp med att vidareförmedla sitt 
telefonnummer till mig. Därefter ringde jag upp informanterna för att ge dem 
möjlighet att ställa eventuella frågor angående studien. Frågor de ställde var 
bland annat om hur lång tid intervjun skulle ta och var den skulle genomföras. 
Vid telefonsamtalen bestämdes att jag skulle få ringa dem igen efter 
operationstillfället, via vårdavdelningen, när de ännu var inneliggande på 
sjukhuset för att avtala tid för intervju.  

Tio informanter21 tillfrågades och gav sitt informerade samtycke till att 
ingå i studien. När telefonkontakt togs med en informant för att avtala tid för 
intervjun avböjde denne att medverka, vilket respekterades. Endast fyra av tio 
planerade videofilmningar genomfördes med anledning av att forskaren som 
var behjälplig med filmningen hade svårt att finnas till hands med kort varsel. 
En av de fyra informanter som videofilmades ville senare inte att vi skulle 
använda videomaterialet, men valde att stanna kvar i studien för att bli 
intervjuad. De nio personer som inkluderades bestod av sex kvinnor och tre 
män i åldrarna 52-85 år. Fem kvinnor och två män genomgick knäplastik och 
en kvinna samt en man genomgick höftplastik (tabell 2). 

                                                        
19 Vid en knä- eller höftplastik byts ledytorna ut till konstgjort material för att reducera smärta och 
funktionsnedsättning (Ryd, 2002). 
20 Videofilmningarna genomfördes som del i det tvärvetenskapliga projektet, se sidan 7. 
21 Antalet informanter utgick från etikansökan. 
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Informant Ålder Operation  
Man* 52 Höftplastik 
Kvinna 57 Knäplastik 
Kvinna 58 Höftplastik  
Kvinna* 63 Knäplastik 
Man 64 Knäplastik  
Kvinna  67 Knäplastik  
Kvinna 72 Knäplastik 
Kvinna 74 Knäplastik 
Man* 85 Knäplastik 

 
*) Dessa patienters operationssituation videofilmades och ingår i studie III.   

Datainsamlingen pågick under oktober 2007 till februari 2008 och genom-
fördes med livsvärldsintervjuer, videofilmning22 och observationer. 

Intervjuerna följde metodmässigt principerna för den reflekterande livsvärlds-
ansatsen (Dahlberg, m.fl., 2008) med öppna frågor riktade mot fenomenet att 
vara vaken under operation i regional anestesi. Under intervjuerna fanns hela 
tiden intentionen att vara fokuserad utifrån följsamhet och öppenhet för 
fenomenets innebörder såsom det återberättades av informanterna.  

Initialt var avsikten att intervjua informanterna ett till två dygn efter 
operationen när de fortfarande var inneliggande på ortopediska vård-
avdelningen för att deras upplevelser av att vara vaken under operation skulle 
finnas ”färskt i minnet”. När telefonkontakt togs med den första informanten 
för att avtala tid för intervju var informanten så smärtpåverkad att intervjun 
genomfördes först tre dagar efter operationen. Intervjun utfördes då på 
informantens vårdrum men fick avbrytas ett par gånger på grund av vårdare 
som oanmälda kom in på rummet. När nästa informant kontaktades efter 
operationen via vårdavdelningen var situationen den liknande i det att 
informanten upplevde sig så smärtpåverkad att en intervju på sjukhuset 
upplevdes som ”för mycket”. Patienternas smärtpåverkan efter operationerna, i 
kombination med att inte kunna utföra intervjuerna ostört på deras vårdrum 
medförde att resterande informanter kontaktades på vårdavdelningen för att 
därefter komma överens om att ny kontakt skulle tas efter avslutad 
sjukhusvistelse. När informanterna sedermera kontaktades efter hemgång fick 
de själva välja plats och tid för intervjun, vilket resulterade i att resterande åtta 
intervjuer genomfördes i deras respektive hem 9 till 30 dagar efter operations-
tillfället.  

                                                        
22 Genomförandet av videofilmning presenteras i studie III på sidan 41. 
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Intervjuerna i informanternas hem inleddes med att det bjöds på förtäring, 
vilket gav oss en stund att tillsammans slappna av och bekanta oss med 
varandra. Åter informerades om det frivilliga deltagandet och om rätten att 
när som helst dra sig ur utan att ange skälen för detta. Ingen informant avbröt 
sitt deltagande. Samtidigt gavs möjlighet att ställa frågor angående studien och 
den digitala inspelningsutrustningen visades och sattes därefter igång under 
det inledande samtalet för att, som informanterna sa efter intervjun, ”snart 
glömmas bort”. I de fall en anhörig fanns i hemmet lämnade den personen 
oombedd rummet när intervjuerna startade.  

Genom att mötet med informanten mjukstartat vid kaffebordet skapades 
indirekt en trygg och avslappnad atmosfär som öppnade upp för att skapa en 
öppen dialog där informanten tilläts reflektera över fenomenet. I den öppna 
dialogen, mellan informanten och mig som två subjekt, fanns hela tiden 
intentionen att visa respekt för informantens berättelse och att samtidigt inta 
en reflekterad hållning. 

Intervjuerna inleddes i samtliga fall med den öppna ingångsfrågan: Kan du 
berätta om Dina upplevelser då du var vaken under operationen? Därefter 
ställdes öppna följdfrågor för att hjälpa informanten att förtydliga, förklara och 
fördjupa förståelsen av fenomenet såsom informantens levda erfarenhet av 
fenomenet. Exempel på följdfrågor: Kan Du beskriva mer om…? Hur kände 
och tänkte Du då? Vad betyder det för Dig? Följdfrågorna ledde stundtals till 
tystnad då informanten tycktes återuppleva operationssituationen och på så 
sätt reflekterade över händelsen. 

Fokus under intervjuerna var inte att få veta vad informanterna tyckte om 
fenomenet att vara vaken under operation i regional anestesi utan hur det 
levdes och hur fenomenet visade sig för dem. Följdfrågorna som ställdes hade 
en hur- karaktär för att, i enlighet med reflekterande livsvärldsforskning 
(Dahlberg, m.fl., 2008) rikta informanten från den naturliga inställningen och 
istället reflektera över fenomenet som sådant i syfte att nå en djupare förståelse 
för innebörden av fenomenet. Under intervjuernas gång fanns därför en 
riktadhet mot fenomenet med strävan att intervjuerna skulle bli så 
innebördsrika som möjligt.  

Intervjuerna varade mellan 38 och 65 minuter. Under en intervju uppstod 
ett tekniskt fel på den digitala inspelningsutrustningen varpå ca 20 minuter i 
början av intervjun förlorades i ljudupptagningen. Direkt efter intervjun 
avslutats gjordes minnesanteckningar för att täcka upp så mycket som möjligt 
av luckan i materialet. Texten ingick sedan i dataanalysen. 

Intentionen med observationerna, som genomfördes vid åtta av de nio23 
operationstillfällena, var att få tillgång till och bekantliggöra mig med språk, 
handlingar och uttryck i den intraoperativa kontexten inför de kommande 

                                                        
23 Första operationstillfället kom med så kort varsel att min närvaro inte var möjlig.  
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patientintervjuerna. Observationerna var ett sätt att få tillgång till det 
sammanhang informanten befann sig i intraoperativt, det vill säga från det att 
informanten kom till operationsavdelningen till dess att informanten 
transporterades till den postoperativa vårdavdelningen efter avslutat 
operationsingrepp. Genom direkta observationer kan enligt Olsson och 
Sörensson (2011) företeelser iakttas och förstås i deras naturliga kontext. 

När informanten anlänt till operationsavdelningen och hälsats välkommen 
av vårdarna presenterade jag mig själv. Vi hade tidigare talats vid på telefon 
angående studien, men vi fick nu ett ansikte på varandra, ett igenkännande 
och ett bekantliggörande. Informanten informerades om att jag inte deltog i 
vårdandet, utan skulle föra anteckningar i utkanten av informantens synfält.  

Observationsanteckningarna fördes kronologiskt på ett block där klockslag 
angavs i ena marginalen. Anteckningarna bestod av vilka vårdare som fanns 
runt patienten, delar av samtal mellan patient och vårdare, som till exempel:  

 

AS anestesisjuksköterskan går till hyllan med CD skivor, 

frågar om pat patienten  vill lyssna på musik under 
operationen. Pat lyfter på huvudet, ser sig om i rummet. 
 ”Hörs det när de sågar av benet?”. 
”Jo, det kan man inte säga annat. Ska se om vi får igång 
musiken. Sen kan vi sätta på hörselskydd om det behövs”. 
 

Som observatör var min intention att förhålla mig så öppen som möjligt till 
det som visade sig i situationen varför anteckningarna fördes så konkret som 
möjligt med intentionen att samtidigt vara så fri som möjligt från att tolka det 
som observerades. I så nära anslutning som möjligt till observationerna skrevs 
observationsanteckningar över i ett worddokument. Informanternas namn 
fingerades i utskrifterna. 

Observationsanteckningarna i denna studie kan ses som ett fragment av 
fenomenet att vara vaken under operation i regional anestesi eftersom de inte 
kan ”stå på egna ben”, eller göra rättvisa åt fenomenet som endast kan 
upplevas och beskrivas ur första persons perspektiv, det vill säga ur 
informantens perspektiv. Anteckningarna var därmed inte innebördssökande 
utifrån den reflekterande ansatsen och kunde inte ingå i analysarbetet. 
Däremot lästes anteckningarna igenom inför varje intervju som ett underlag 
och en påminnelse om operationssituationen för just denna informant, 
medveten om att jag därmed hade en förståelse med mig inför varje 
intervjutillfälle. Denna medvetenhet hanterades med hjälp av tyglad förståelse, 
det vill säga att inte försöka förstå för snabbt eller genom att medvetet påverka 
informantens berättelse. 

De ordagrant transkriberade intervjutexterna analyserades utifrån den 
reflekterande livsvärldsansatsen med en fenomenologisk innebördsanalys 
(Dahlberg, m.fl., 2008; Dahlberg, Drew, & Nyström, 2001).  
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Analysen startade med att jag lyssnade och läste igenom samtliga intervjuer 
tills varje intervju kändes bekant. Först lästes intervjuerna som enskilda 
intervjuer och sedan som en helhet. Intervjutexten lästes sedan igen med fokus 
på fenomenet för att ’packa upp’ innebörder. Varje intervjutext delades därefter 
in i så kallade meningsbärande enheter som bar på en innebörd relaterad till 
fenomenet. De meningsbärande enheterna utgjordes av meningar eller hela 
textstycken. Utifrån de meningsbärande enheterna fördes anteckningar i 
marginalen över de innebörder som trädde fram. Marginalanteckningarna 
kunde även bestå av frågetecken som gjorde att jag läste texten upprepade 
gånger för att inte vara för snabb i min förståelse.  

Analysen fortsatte med systematisk genomgång av texten avseende att söka 
innebörder i samtliga innebördselement. Konkret innebar det att inta en 
frågande hållning och föra en dialog med texten i syfte att finna innebörder. 
Detta ställde krav på öppenhet, följsamhet och på reflektion i syfte att tygla 
förståelsen av fenomenet. I denna del av analysarbetet fanns en strävan att, i 
enlighet med den metodologiska hållningen, vänta ut fenomenet till dess 
mening visade sig för att undvika att jag skulle tillskriva fenomenet dess 
mening utifrån. Exempel på frågor som ställdes under analysen var: Vad är det 
informanten säger? Vad står det för? Vad är innebörden av det? Hur relaterar 
det till fenomenet? Kan det förstås på något annat sätt? 

Analysen framskred med att de innebörder som hade likheter eller 
relaterade till varandra fördes samman i så kallade kluster. Därefter jämfördes 
alla kluster med varandra, vilket gjorde att en del kluster slogs samman medan 
en del kluster delades. Även denna del av analysen krävde en tyglad förståelse 
och en dialog med den ursprungliga intervjutexten och klustren. Det kan 
beskrivas som en rörelse mellan det konkreta och det abstrakta för att nå en 
överensstämmelse mellan klustren och intervjutexten. En annan rörelse var att 
låta en innebörd stundom vara figur mot bakgrund av andra innebörder, för att 
sedan tvärtom fungera som bakgrund mot andra innebörder i syfte att förstå 
fenomenet och låta det osynliga framträda och bli synligt. 

I nästa fas beskrevs innebörderna i varje kluster i en sammanfattande text. 
Dessa kluster var inte konstruerade eller tematiserade, utan beskrev de inne-
börder som framkommit i informanternas utsagor på en högre abstraktions-
nivå. Fenomenets essens, det vill säga den struktur av innebörder som gör 
fenomenet till just detta fenomen och inget annat, framträdde efterhand i ett 
mönster som var invariant, det vill säga fenomenets essentiella innebörd, vilket 
var målet med analysen. För att vara säker på att texten var essentiell 
granskades texten upprepade gånger för att säkerställa att essenstexten fanns i 
samtliga kluster och var invariant. 

När essensen formulerats fortsatte analysarbetet med att lyfta fram 
innebördselementen, det vill säga de beståndsdelar som bygger upp essensen. 
Innebördselementen är fenomenets variationer och nyanser, vilka illustreras 
med citat. 
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Resultatet från studie I gav kunskap och insikter om innebörden av att vara 
vaken under operation i regional anestesi, men nya frågor kring fenomenet 
uppstod som dröjde sig kvar och som inte upplevdes besvarade genom 
resultatet. Den reflekterande livsvärldsansatsen (Dahlberg m.fl., 2008) som 
användes i studie I innebar att inga teorier användes för att analysera 
intervjutexterna. Dahlberg och Dahlberg (2004) menar att användning av 
teorier under analysfasen medför en överhängande risk att teorierna tar över 
och för analysen bort från livsvärlden, det vill säga bort från världen så som vi 
uppfattar den. Studie II designades och genomfördes som en filosofisk 
belysning och kopplingen till och val av filosof gjordes först då studie I var 
slutförd.    

Valda delar av den franske existensfilosofen Maurice Merleau-Pontys 
filosofiska verk, skrivna på engelska, användes för att fördjupa förståelsen av 
det empiriska resultatet utifrån hans beskrivning av begreppen kropp, situation 
och intersubjektivitet.  

The structure of Behavior (1942/2006), Phenomenology of Perception 
(1945/2009), The World of Perception (1948/2004), Signs (1964), The 
Visible and the Invisible (1964/1968) och The Prose of the World 
(1969/1991) är några av de texter som studerats och använts. Därutöver har 
Fredlunds tolkning av Merleau-Pontys filosofi lästs på svenska för att öka 
förståelsen av texterna (Fredlund, 2004).  

Merleau-Pontys filosofi (1945/2009) valdes eftersom hans beskrivning av 
kroppen är central för förståelsen av världen. Han beskriver begreppet den 
levda kroppen som ett subjekt riktat mot världen, och på så sätt blir kroppen 
meningsbärande samtidigt som den bär på mening. Den levda kroppen är 
människans utgångspunkt, och genom den levda kroppen har människan 
tillgång till, förstår och kommunicerar med sin värld. Vi har således tillgång 
till världen genom våra kroppar, liksom vi är medvetna om våra kroppar via 
världen. Vi kan aldrig vända oss bort från kroppen som ett subjekt-objekt på 
samma sätt som vi kan vända oss bort från andra objekt. Kroppen är således 
ständigt närvarande för oss, och vi kan inte dra oss undan eller lämna kroppen 
eftersom vi finns i världen genom våra kroppar.  

För att fördjupa förståelsen för hur det är för patienten att befinna sig i en 
intraoperativ situation har Merleau-Pontys beskrivning av begreppet situation 
använts. Att vara i en situation, eller att vara situerad, innebär enligt Merleau-
Ponty att bli medveten om världen med hjälp av situationer som uppstår när 
något visar sig ha en direkt betydelse vid en viss tidpunkt i våra liv. Merleau-
Ponty menar vidare att världen uppfattas från olika ståndpunkter beroende på 
situationen, och vi människor är alltid orienterade mot världen i strävan efter 
mening och förståelse. 
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För att fördjupa förståelsen för patientens behov av närhet till anestesi-
sjuksköterskan har Merleau-Pontys beskrivning av intersubjektivitet använts. 
Som tidigare nämnts, utifrån Merleau-Pontys filosofi, är vi i världen genom 
våra kroppar, och det är genom våra kroppar som vi är i levande förbindelse, 
en personlig och subjektiv förbindelse, med världen. Inter-subjektivitet är hur 
vi är och hur vi existerar med andra i världen för att nå förståelse. Förståelsen 
av den andra är grundad i förståelsen av mig själv, och vice versa. 

En reflexion och analys av det empiriska resultatet i studie I utfördes med 
hjälp av de utvalda filosofiska texterna. Reflexionen ska inte förstås som en 
sekundär analys av intervjumaterialet i studie I med hjälp av filosofisk teori. 
De filosofiska texterna av Merleau-Ponty ska istället ses som en strålkastare 
som riktats mot ett redan existerande mönster av innebörder, det vill säga 
essensen, från studie I.  

Ozolins (2011) ger uttryck för att ”en filosofisk belysning kan också 
beskrivas som att de empiriska resultaten förstås på nytt som en figur mot 
bakgrund av de filosofiska innebörderna, varvid också filosofin kan bli till figur 
som kan förstås mot bakgrund av de empiriska resultaten” (a.a., s. 67).  Med 
hjälp av filosofin är förhoppningen att en fördjupad förståelse för den vakna 
patienten under operation i regional anestesi kan komma vårdandet tillgodo 
för dessa patienter. 

Reflexionen och analysen tar sin utgångspunkt i ett case för att introducera 
kontexten för läsaren på en inte alltför abstrakt nivå. Användningen av case 
har inspirerats utifrån Benners (1994) beskrivning av ‘paradigm case’ 24 som ett 
sätt att inleda en dialog med en text. Ett paradigm case är ”strong instances of 
concerns of ways of being in the world” (a. a., s. 113) där utvalda episoder i en 
text kan användas för att få nya insikter och kunskaper; det är en källa för att 
förstå liknande erfarenheter som annars är svåra att förstå. Genom att använda 
ett paradigm case blir det möjligt för forskaren att ställa frågor och fördjupa sig 
i olika aspekter av caset för att söka svar som kanske kan belysa det som 
subjektet erfar (Benner, 1994; Benner, Hooper-Kyriakidis, & Stannard, 2011).  

Med inspiration av Benner (1994) är caset i studie II baserat på essensen av 
fenomenet att vara vaken under operation i regional anestesi. En fiktiv patient 
vid namn Anastasia används för att personifiera en teoretisk beskrivning, vilket 
ses som ett sätt att förstå essensen genom att ge röst åt den. Genom att låta 
Anastasia personifiera essensen lånar hon indirekt ut sin röst åt de informanter 
som intervjuades i studie I (se artikel II sidan 258-259). 

                                                        
24 I den tolkande fenomenologiska metoden som Benner (1994) utvecklat används paradigm case tidigt 
i analysprocessen som en strategi för att nå förståelse. Paradigm case som presenteras i forskning ger , 
enligt Benner, läsaren möjlighet att validera resultaten genom att bestämma huruvida caset stödjer 
forskarens resultat och slutsatser. 
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Med utgångspunkt i det empiriska resultatet valdes tre aspekter ut som 
sågs vara viktiga att få fördjupad förståelse och kunskap om. 

Att vara situerad i den intraoperativa kontexten. 
Kroppen som paradoxalt närvarande i sin frånvaro. 
Intersubjektivitet skapar mening.  

Interaktion och kommunikation är viktiga delar i det professionella vårdandet 
(Nyström, 2006) och de forskningsfrågor som väcktes utifrån resultatet i studie 
III var: Hur visar sig interaktionen mellan den vakna patienten och anestesi-
sjuksköterskan under operation i regional anestesi? Vilka hinder och/eller 
möjligheter finns det för patienten och anestesisjuksköterskan att interagera? 
Utifrån forskningsfrågorna formulerades syftet att tolka och beskriva 
interaktionen mellan patient och anestesisjuksköterska under operation i 
regional anestesi. För att få tillgång till interaktionen mellan patient och 
anestesisjuksköterska användes videomaterialet från det tvärprofessionella 
projektet25. 

Videoinspelning som datainsamlingsmetod valdes eftersom interaktion i 
vårdande kontext omfattar ansiktsuttryck, gester, rörelser, beteenden och 
beröringar i snabbt föränderliga situationer som kan vara svåra att urskilja och 
bedöma. Omfattningen av olika interaktioner är svår att förutse då de 
inbegriper övergående händelser som är svåra att uppmärksamma, särskilt när 
de kan ändra sig snabbt och utan förvarning (Latvala, Vuokila-Oikkonen, & 
Janhonen, 2000; Parahoo, 2006). I sådana situationer kan videoinspelningar 
vara till hjälp för att kontextuellt fånga mer detaljerad och precis information 
som sedan tillåter forskaren att upprepade gånger kunna gå tillbaka till 
materialet under analysfasen (Parahoo, 2006). Genom bild, ljud och texter blir 
gester, stämningar, tid och växlingar i mötet tillgängliga (Spiers, Costantino, 
& Faucett, 2000). 

Användning av videoinspelat material är ett sätt att induktivt närma sig 
fenomen som vi inte har så mycket kunskap om (Halimaa, 2001), som till 
exempel hur interaktionen mellan patient och anestesisjuksköterska visar sig 
under operation i regional anestesi. Parahoo (2006) menar att fördelen med 
videoinspelning är den omfattande datamängden som är permanent just när 
det gäller att samla verbala och icke-verbala beteenden hos individer eller 
grupper. En annan fördel med inspelad data är möjligheten att komma tillbaka 
och upptäcka detaljer som ofta missas vid en traditionell observation. 
Tillgången till ett inspelat material underlättar även att hålla fokus på en 

                                                        
25 Se sidan 7 angående det tvärvetenskapliga projektet. 
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särskild aspekt eller situation. Genom videoinspelning möjliggörs det att 
visualisera och förmedla ett sammanhang och med en inspelning kan även de 
minsta, till synes insignifikanta händelser, senare visa sig spela roll i samman-
hanget (a.a).  

Videomaterial skapar även en omedelbar närhet till den fysiska om-
givningen, och det skapar möjlighet för att i efterhand lättare urskilja detaljer 
(Polit & Beck, 2012). Det är även möjligt att se på inspelningarna i slow-
motion, bild för bild eller att stoppa filmen. En annan fördel är att kunna visa 
videomaterialet för forskarkollegor i syfte att testa validiteten (Morse, 1995) – 
särskilt viktigt eftersom jag i studie III går in med en förförståelse utifrån de 
resultat som framkommit i studie I och II. En nackdel med videoinspelningar 
är att de inte ger direkt åtkomst till patientens livsvärld.   

Rekrytering av deltagare genomfördes samtidigt som till studie I. Endast fyra 
av tio tilltänkta videofilmningar genomfördes eftersom forskaren som var 
behjälplig med filmningen hade svårt att finnas till hands med kort varsel. En 
av de fyra deltagare som videofilmades ville senare inte att videomaterialet 
skulle användas, vilket accepterades. En deltagare hade tidigare opererats i 
generell narkos, men ingen i regional anestesi. Deltagarna framgår av tabell 3. 
Informerat samtycke inhämtades hos deltagarna, samt hos berörd personal vid 
anestesi- och operationsavdelningen.  
 

Tabell 3. Deltagare i studie III. 

Deltagare Case  Ålder Operation  Videomaterial 
för analys 

Man 1 52 Höftplastik 2 tim 20 min 
Kvinna 2 63 Knäplastik 2 tim 29 min 
Man 3 85 Knäplastik 1 tim 59 min 

Två digitala videokameror med inbyggd mikrofon användes, varav en var 
utrustad med stativ. Varje inspelning föregicks av identitetsmärkning för att 
undvika fel och sammanblandning av inspelat material.  

Varje patients operationstillfälle filmades separat. Vid det första 
operationstillfället (det som i artikel III benämns Case 1) filmades patienten 
under hela den intraoperativa fasen, från ankomsten till operationsavdelningen 
tills patienten lämnade operationssalen. Den ena videokameran med stativ 
ställdes först upp i ankomsthallen för att sedan följa patienten in i 
förberedelserummet och där placeras så att skeendet och interaktionen runt 
patienten kunde fångas på bästa sätt. När patienten sedan rullades in i 
operationssalen placerades samma videokamera på stativ längst bak i 
operationssalen riktad för att fånga en helhetsbild av operationssituationen. 
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Den andra videokameran fixerades på en hylla i operationssalen riktad mot 
patienten och anestesisjuksköterskan.  

Vid nästa operationstillfälle (Case 2) påbörjades videofilmningen först i 
förberedelserummet med hänsyn till att fler patienter befann sig i ankomst-
hallen som inte ingick i studien. Det tredje operationstillfället som video-
filmades (Case 3) utfördes direkt efter Case 2 i en intilliggande operationssal. 
 I praktiken innebar det en fördröjning när videokameran på stativ skulle 
flyttas, vilket resulterade i att filmningen påbörjades först inne i operations-
salen.  

Vid samtliga inspelningstillfällen förde jag observationsanteckningar från 
det att patienten anlände till operationsavdelningen till dess patienten lämnade 
densamma. I ankomsthallen presenterade jag mig för patienten och in-
formerade om min roll som observatör och att jag därför inte skulle ha någon 
kommunikation med patienten under den intraoperativa fasen.  

Den totala inspelningstiden för de tre operationstillfällena var 7 timmar 
och 20 minuter. De digitala inspelningarna överfördes till CD-skivor som 
daterades och kodades. 

Eftersom videomaterialet inte kunde ge direkt tillgång till patientens och 
anestesisjuksköterskans livsvärld, som vid en intervju där uppföljande frågor 
kan ställas, valdes ett hermeneutiskt tillvägagångssätt med inspiration av Paul 
Ricoeur och Hans-George Gadamer för att tolka och beskriva interaktionen 
mellan patient och anestesisjuksköterska.  

Ricoeur har inte utvecklat en egen vetenskaplig metod, men hans filosofi 
om tolkning har fokuserat på hur vi tolkar det vi möter för att söka förståelse 
för människor och deras erfarenheter (Ricoeur, 2005). Människan är en unik 
medveten varelse som utvecklas genom sin existens och är därför i ständig 
förändring och utveckling i relation till sin livsvärld (Ricoeur, 1993). Ricoeur 
beskriver livsvärlden som det sätt på vilket vi förstår oss själva, andra och allt 
annat i världen och menar att det är genom livsvärlden vi kan förstå fenomen26 
(Ricoeur, 2005). När Ricoeur talar om fenomen utgår han från Husserls 
(1900/1977) fenomenologiska princip att gå till sakerna själva. Sakerna 
uppfattas när medvetandets intentionalitet riktas mot dem så att deras 
innebörder kan uppmärksammas och förstås. 

Ricoeur (Ricoeur, 1976, 1993) menar att tolkning, förklaring och förståelse 
är sammanflätade med varandra i en dialektisk rörelse från förståelse till 
förklaring och från förklaring till förståelse, för att i rörelsen förflytta sig mot 
en ny förståelse. Rörelsen har sin utgångspunkt i en naiv förståelse27 av det 
fenomen som studeras, som i studie III är interaktionen mellan patient och 

                                                        
26 För Ricoeur är fenomen ”saker” såsom det erfars, ”det som visar sig” (Ricoeur, 2005). 
27 Den naiva förståelsen är den ytliga oreflekterade förståelsen av till exempel en text i sin helhet 
(Ricoeur, 1976, 1993). 
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anestesisjuksköterska. Den naiva förståelsen fördjupas genom att fenomenets 
beståndsdelar struktureras och dekontextualiseras från sitt ursprungliga 
sammanhang. Enligt Ricoeur (1976, 1993) är det strukturering av texten som 
gör att förklaring uppstår. Dekontextualiseringen hjälper den som tolkar 
texten att distansera sig från den egna förförståelsen men även från textens 
sammanhang. I distanseringen kan kritisk självreflektion leda till ny och 
fördjupad förståelse eftersom det kritiska förhållningssättet hjälper tolkaren att 
förhålla sig till sin subjektivitet och förstå fenomenet såsom det visar sig (a.a.).       

Ricoeur utvecklade en tolkningsmodell (Ricoeur, 1976) där förståelse och 
förklaring överlappar och interagerar med varandra. Analysen och tolkningen 
av en text innefattar tre faser: naiv förståelse, strukturanalys (förklaring) och 
övergripande förståelse (tolkning). I rörelsen mellan förståelse och förklaring 
bildas en progression från naiv till kritisk förståelse där författarens för-
förståelse tas i beaktande (Ricoeur, 1991). I studie III bestod de tre faserna av 
en dialektisk rörelse mellan helheten, bestående av det videoinspelade 
materialet, och dess delar, inberäknat den transkriberade texten. 

En hermeneutisk ansats kräver en medvetenhet om den egna personliga 
förförståelsen för att öka validiteten av de föreslagna tolkningarna (Nyström & 
Dahlberg, 2001). Gadamer (1960/2006) betonar därför öppenhet som en 
nödvändig förutsättning för att förstå något som inte redan är givet i en 
persons förförståelse. Han menar att forskare måste vara öppna för det som 
inte är omedelbart givet, att se annanheten, det vill säga att se något som inte 
är tidigare känt (a.a.). I ett försök att se datamaterialets annanhet i före-
liggande studie har Ricoeurs (1976) beskrivning av distansering, ifrågasättande 
och självkritisk reflektion använts i analysarbetet för att hitta dolda innebörder 
som ett komplement till Gadamers (1960/2006) tankar om öppenhet.  

Dataanalysen startade med att så öppet och förutsättningslöst som möjligt titta 
på de tre inspelade operationstillfällena som bestod av totalt 7 timmar och 20 
minuter inspelat material. Materialet tittades igenom vid upprepade tillfällen 
under många timmar för att få en känsla av helheten. Tillsammans med 
handledare diskuterades materialet varpå det beslutades att sekvenser som 
enbart innehöll kirurgiska scener skulle exkluderas. Efter exklusion kvarstod 6 
timmar och 48 minuter material att analysera (Case 1=2 tim 20 min; Case 2=2 
tim 29 min; Case 3=1 tim 59 min). När känslan av helhet infunnit sig 
granskades operationstillfällena var för sig upprepade gånger. Nästa steg var att 
dela in varje case i episoder som svarade mot syftet att tolka och beskriva 
interaktionen mellan patient och anestesisjuksköterska. Indelningen av 
episoder diskuterades fram tillsammans med handledarna. 

Totalt valdes 144 episoder, som varade mellan åtta sekunder och sex 
minuter, ut. Innehållet, både det verbala och det icke-verbala, i episoderna 
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transkriberades28 till text så noggrant och så objektivt som möjligt utan 
avsiktlig eller medveten tolkning. När anestesisjuksköterskan till exempel lade 
sin hand mot patientens kind, så skrevs det inte att anestesisjuksköterskan lade 
sin hand mjukt mot patientens kind, eftersom inspelningen inte kunde 
förmedla intentionen bakom utförandet. Inte heller kunde patienten eller 
anestesisjuksköterskan tillfrågas. 

Efter avslutad transkribering validerades texten genom en jämförelse med 
videoinspelningarna för att på så sätt säkerställa att materialet hade fångats i 
sin helhet. Observationsanteckningarna användes som en påminnelse om 
kontexten, men även för att fylla i luckor som inte fångats upp av video-
kameran. Under hela analysarbetets gång följdes inspelningarna och den ut-
skrivna texten åt. Detta möjliggjorde en pendling mellan delarna och helheten.  

Analysen av den transkriberade texten började med att återigen titta på 
varje episod separat och sedan tillsamman med texten upprepade gånger med 
öppenhet och utan att ta något för givet för att få en naiv förståelse. Den naiva 
förståelsen från texten presenterades sedan som en ny helhet för varje patient 
som i artikel III benämns Case 1-3 med fingerade namn. Citat användes för 
att exemplifiera interaktionen mellan patient och anestesisjuksköterska eller 
andra händelser på kontextuell nivå.  

Nästa steg, strukturanalysen, var en mer detaljerad analys av varje case för 
att identifiera och tolka aspekter relevanta för syftet. Tolkningen innebar och 
utfördes med ett ifrågasättande förhållningssätt där frågor ställdes till texten, 
såsom: Hur visar sig interaktionen mellan patient och anestesisjuksköterska? 
Hur kan interaktionen förklaras och förstås under den intraoperativa fasen? 
Vilka hinder och/eller möjligheter finns det för interaktion mellan patient och 
anestesisjuksköterska? Utifrån frågorna testades tolkningen i ett dialektalt för-
hållande till texten. I artikel III presenteras resultatet av strukturanalysen som 
en tolkning efter varje presenterat case.   

I det sista steget tolkades den naiva förståelsen från Case 1-3 tillsammans 
med den efterföljande tolkningen (strukturanalysen) och vår29 förförståelse 
som en helhet, vilket mynnade ut i en övergripande tolkning.  

Efter studie III kom en brytpunkt för hur fenomenet skulle följas eftersom 
tankar väcktes om hur resultaten från studie I-III skulle kunna komma 
patienten till gagn. WHO (2004) har rekommenderat att överföra kunskap till 
åtgärder för att överbrygga klyftan mellan den kunskap som finns och vad som 
faktiskt görs i klinisk praxis (a.a.). SSF (2013) har kartlagt och påtalat en 
kunskapslucka i vården när det gäller personers upplevelser av den 
intraoperativa fasen (a.a.). Syftet för studie IV är att syntetisera och 

                                                        
28 Transkribering av samtliga episoder gjordes av mig. 
29 Här avses min egen förförståelse tillsammans med mina handledares. 
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transformera de teoribaserade resultaten från studie I-III till en modell för 
intraoperativ vård av vakna patienter under operation i regional anestesi.  

Modellen Genuint vårdande möte i intraoperativ vård - en vårdmodell har sin 
grund i ett vårdvetenskapligt och livsvärldsteoretiskt perspektiv med ut-
gångspunkt i patientens livsvärld och den intersubjektiva relationen mellan 
patient och anestesisjuksköterska.  

Med en kunskapsteoretisk grund i vårdvetenskap och i livsvärldsteorin 
betonas individens upplevelser där patienten ses som den främsta experten i sin 
livssituation. Vårdvetenskapens mål är att utveckla kunskap i syfte att förvärva 
bättre förståelse för patienter och deras situation och utifrån det utveckla en 
optimal vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Följaktligen utgår modellen från 
att intraoperativ vård ska förstås utifrån den individuella patienten och hans 
eller hennes upplevelser relaterade till den intraoperativa situationen. 
Intentionen med modellen är att reflektera över, stärka och stödja den vakna 
patientens välbefinnande intraoperativt under operation i regional anestesi. 

Modellen Genuint vårdande möte i intraoperativ vård - en vårdmodell 
(benämns fortsättningsvis enbart med modell eller modellen) baseras på en 
syntes av resultaten från studie I-III. 

Genomförandet av en syntes är en process där enstaka studier av ett 
fenomens olika aspekter kombineras till en mer omfattande och djupare helhet 
(Kirkevold, 1997; Lützén, Cronqvist, Magnusson, & Andersson, 2003) av 
kvalitativa resultat för att skapa ny förståelse (Paterson & Thorne, 2003). En 
syntes kan bestå av integrering av resultat inom ett forskningsprogram gjort av 
samma forskare (Sandelowski, Docherty, & Emden, 1997) eller bestå av 
studier av samma fenomen (Lützén, m.fl., 2003).  

Utförandet av syntesen i denna studie inspirerades av Gadamers 
(1960/2006) tankar om hermeneutisk förståelse och den hermeneutiska 
cirkeln. Vid användning av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt är det viktigt 
att vara medveten om sina kunskaper och erfarenheter, och enligt Gadamer är 
det genom sin förförståelse som förståelse är möjlig. Vid tolkning av data 
måste forskaren vara medveten om förförståelsen så att den inte tar över och 
leder forskaren bort från datamaterialet. Det är viktigt att ha ett flexibelt 
förhållningssätt i närmandet till sitt datamaterial och vara öppen för 
möjligheten att inkorporera egna erfarenheter och kunskaper (a.a.), utan att 
bestämma det obestämda för fort (Dahlberg & Dahlberg, 2003).  

Enligt Gadamer (1960/2006) måste förförståelsen och texten samarbeta för 
att skapa en djupare förståelse. Han skriver om en sammansmältning av 
horisonter, där data kan ses som en horisont och forskarens förförståelse som 
en annan horisont. I studie IV består en horisont av resultaten från studie I-III 
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och den andra av min och mina handledares förförståelse när vi arbetat till-
sammans med syntesen. 

Syntesen inspirerades även av Gadamers (1960/2006) hermeneutiska cirkel 
där forskaren rör sig fram och tillbaka mellan delarna och helheten i data-
materialet. Rörelsen möjliggör en sammansmältning av horisonter som skapar 
en djupare insikt. Gadamer menar att vi måste förstå helheten i förhållande till 
delarna och delarna i förhållande till helheten vilket han uttrycker som; ”It is a 
circular relationship….Our task is to expand the unity of the understood 
meaning centrifugally” (a.a., sid. 291). 

Med inspiration av den hermeneutiska cirkeln genomfördes syntesen som 
en dialog i en dynamisk och upprepande dialektisk process fram och tillbaka 
med och mellan resultattexterna från studie I-III. Det var en tidskrävande 
process att reflektera över varje studies resultat så väl som på samtliga resultat, 
samtidigt som förförståelsen tyglades för att inte bestämma det obestämda för 
snabbt. Långsamt framträdde de tre centrala kärnbegreppen30 närhet, 
kommunikation och interaktion vilka sedan fick utgöra byggstenarna i 
modellen. Dessa tre centrala begrepp är nära sammanflätade och överlappar 
varandra i enlighet med avhandlingens teoretiska utgångspunkter utifrån 
Merleau-Pontys (1964/1968) reversibilitetsbegrepp31, vilket ska förstås som att 
innehållet i begreppen ständigt påverkas av varandra och kan därför inte 
tydligt definieras; de existerar på en och samma gång.  

De tre kärnbegreppen integrerades och transformerades till en mer över-
gripande och abstraherad helhet som resulterade i en intraoperativ vårdmodell 
att användas i den anestesiologiska kontexten i vårdandet av vakna patienter 
under operation i regional anestesi.    

                                                        
30 I artikel IV benämns dessa core concepts. 
31 Se sidan 23 angående begreppet reversibilitet.  
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De två empiriska studierna (I, III) i avhandlingen har genomförts i enlighet 
med de forskningsetiska principerna som beskrivs i Helsingforsdeklarationen 
(WMA, 2009). Principerna består av informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekrav. Utifrån detta har studie I och III 
grundats i informerat samtycke, respekt för informanternas värdighet, sår-
barhet och integritet, frivilligt deltagande samt konfidentialitet.  

Etiskt tillstånd har erhållits av Regionala etikprövningsnämnden i Lund 
(Dnr: 114/2007). Muntlig och skriftlig information om syftet med studien, 
samt skriftligt samtycke till genomförande av studie I och III har givits samt 
inhämtats hos verksamhetschefer, avdelningsföreträdare och vårdansvariga vid 
aktuellt sjukhus. Två sjuksköterskor på ortopedmottagningen vid sjukhuset där 
operationerna utfördes hjälpte till att rekrytera informanter. Sjuksköterskorna 
fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt 
innan presumtiva informanter tillfrågades.    

Informerat samtycke inhämtades av de informanter som tackade ja att ingå 
i studie I och III samt av berörd personal vid anestesi-och operations-
avdelningen gällande studie III. Samtliga personer informerades skriftligt och 
muntligt om studiens syfte och tillvägagångssätt gällande intervjun (I) eller 
videoinspelningen (III), frivilligheten att delta och möjligheten att avbryta sin 
medverkan i studien närsomhelst utan att ange något skäl. Ingen av 
informanterna avbröt sitt deltagande i studie I. En av informanterna i studie 
III vars operationssituation videofilmades ville senare inte att videomaterialet 
skulle användas, vilket accepterades. 

Av den skriftliga och muntliga informationen framgick att insamlad 
databearbetning och rapportskrivning enbart skulle genomföras av de forskare 
som varit knutna till studie I och III. Det framgick även att det videoinspelade 
materialet behandlades konfidentiellt och att enskilda informanter eller 
utsagor inte skulle kunna identifieras. Av etiska och konfidentiella skäl har 
därför vissa ändringar gjorts vid publicering av studie III avseende 
informanternas namn och kön för att undvika att deras identitet avslöjas, men 
förändringarna lär inte ha påverkat resultatets innehåll. 
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Intentionen att genomföra intervjuerna dagen efter operation för att 
informantens reflektioner av innebörden av att vara vaken skulle finnas färskt i 
minnet fick omprövas. Beslutet omprövades när den första informanten på 
grund av illamående och smärtor postoperativt avböjde att bli intervjuad under 
de tre första dagarna efter operationen. Intervjun utfördes sedan på 
informantens enkelrum men fick avbrytas flera gånger på grund av 
vårdpersonal som kom in. Även nästa informant upplevde liknande symtom 
postoperativt och bad om att få senarelägga intervjun till efter hemkomst. Med 
hänsyn till och med respekt för informanternas värdighet, sårbarhet och inte-
gritet genomfördes de resterande åtta intervjuerna därför vid en tid och på en 
plats som passade informanten. Före varje intervju tillfrågades informanterna 
om de hade frågor utifrån den information de tidigare fått muntligt och 
skriftligt om studiens syfte och genomförande. Efter varje intervju tillfrågades 
informanterna om ytterligare kontakt fick tas om några oklarheter framkom 
under transkribering av intervjuerna. Samtliga godkände, men ingen kontakt 
behövde återetableras. Likaså lämnades ett visitkort med mitt namn och 
kontaktuppgifter på om någon informant ville ha ytterligare information. 
Ingen kontakt togs från informanternas sida.   

Under videoinspelningarna fanns hela tiden ett beaktande att inte kränka 
den personliga integriteten hos varken patient eller personal. En sådant 
beaktande var att inte videofilma situationer som riskerade att utelämna eller 
utsätta patient eller personal för olägenhet eller förödmjukelse. Ingen patient 
videofilmades till exempel helt avklädd.  
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I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av varje studies resultat. För 
resultaten i sin helhet hänvisas till respektive publicerad artikel.  

Att vara patient på en operationsavdelning under operation i regional anestesi 
innebär att balansera på slak lina. I en högteknologisk och främmande miljö 
ska patienten hantera sin tvehågsenhet i att vilja överlämna sig i vårdarnas 
händer samtidigt som viljan av att ha kontroll över sin situation är påtaglig. 
Tvetydiga känslor infinner sig samtidigt hos patienten, som att å ena sidan 
känna sig delaktig och å andra sidan känna sig ensam. Tvetydigheten finns 
också i att på samma gång känna trygghet och att vara utlämnad. Hos 
patienten uppstår en spänning och en balansgång om den mentala platsen 
mellan att överlämna åt vårdarna att behandla kroppen som objekt eller att 
våga tillåta sig själv ta plats som subjekt. Upplevelsen av att vara ett objekt 
förstärks genom en förbryllande overklighetskänsla eftersom en del av kroppen 
bedövats med hjälp av regional anestesi och erfars som avskild från övriga 
kroppen. Den onåbara delen av kroppen övergår till att bli ett objekt bland 
andra objekt på operationssalen. Det finns en önskan om att bli sedd och 
bekräftad samtidigt som det finns ett behov av att vara osynlig och att inte 
utgöra ett hinder och försvåra vården för personalen. Att uppleva närhet till 
vårdarna i denna kontext skapar känsla av tillit och bekräftelse samt av 
delaktighet i händelseförloppet. 

Den essentiella innebörden av fenomenet att vara vaken under operation i 
regional anestesi konstitueras av innebördselementen:  

Balansera mellan närhet och distans i operationssalen. 
Balansera mellan att ha kontroll och bli lämnad utanför. 
Min delvis onåbara kropp hanterad av andra. 
Den signifikanta vårdarens roll. 
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Delar av Merleau-Pontys texter användes för att belysa aspekterna att som 
patient befinna sig i ett intraoperativt sammanhang; kroppen som paradoxalt 
frånvarande i sin närvaro samt hur intersubjektivitet skapar mening. 
Belysningen beskriver även behovet av ett vårdande rum i den intraoperativa 
kontexten och anestesisjuksköterskan som patientens kroppsliga förlängning. 

Att som patient befinna sig i ett intraoperativt sammanhang kan utifrån 
Merleau-Pontys filosofi förstås genom hans beskrivning av begreppet 
situation. Människan befinner sig alltid i en värld hon redan förstår, i en 
konkret situation. Att vara i en situation, att vara situerad, innebär att bli 
medveten om världen med hjälp av situationer som uppstår när något visar sig 
ha en direkt betydelse vid en viss tidpunkt i våra liv. Att vara situerad innebör 
att aktivt försöka att avgöra de nuvarande omständigheterna, vilket kan 
jämföras med den vakna patienten som behöver hantera och förstå den 
intraoperativa situationen. Patienten är medveten om skälet till att befinna sig 
i situationen, en del av kroppen behöver ”repareras”, men trots det kan den 
förkroppsligade situationen förstås som en ny erfarenhet i patientens livsvärld. 
Situationen, som för patienten upplevs som något nytt, är för vårdarna en 
situation som är igenkänd utifrån deras expertkunskap och de strukturer som 
finns gällande till exempel arbetsrutiner. 

Merleau-Ponty beskriver hur vi använder strukturer för att orientera oss 
mot världen. Strukturer guidar vår förståelse genom att presentera världen som 
bekant och tidigare känd, vilket tillåter oss att förstå världen på ett sätt som är 
begripligt och igenkännande. När strukturer gör världen begriplig för oss 
finner vi harmoni i situationer, vilket baseras på överensstämmelsen mellan det 
förkroppsligade subjektet och situationen.32 Överfört till patientens perspektiv 
kan den intraoperativa situationen förstås som ny, kanske extrem och ovanlig 
eftersom patienten temporärt inte känner igen eller har kontroll över delar av 
sin kropp på grund av den regionala anestesin. Upplevelsen av situationen 
överensstämmer inte med patientens tidigare strukturer, vilket rubbar 
harmonin i samspelet mellan kropp-själ-värld.33  

                                                        
32 Människan är alltid både kropp och själ som visar sig som en pendling på ett kropp-själkontinuum. 
Denna pendling beskrivs som:” …the movement to and from of existence which at one time allows 
itself to take corporal form and at others move towards personal acts” (Merleau-Ponty, 1945/2009, s. 
101).    
33 Människan som kropp-själenhet är i ständigt i samspel med världen och i ständig relation till det vi 
möter i vår riktadhet. Den levda kroppen är en levd relation till världen där mänsklig erfarenhet uppstår 
och där de tre polerna kropp-själ-värld är basen för all undersökning och reflektion (Merleau-Ponty 
1942/2006, s. 189).  
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Utifrån Merleau-Pontys filosofi beskrivs den levda kroppen som både ett 
objekt som vi har och ett subjekt som vi är där båda är sammanflätade med 
varandra utan en skiljelinje mellan kropp och själ. Närvaron av den levda 
kroppen som både subjekt och objekt exemplifieras när patienter retoriskt 
frågar vårdarna om det är deras ben som de ser ’flyta omkring uppe i luften’34 
under förberedelserna inför operationen. Utifrån betraktat kan det te sig 
självklart att svara att benet inte kan tillhöra någon annan än patienten, men 
från patientens perspektiv visar och presenterar sig benet som ett objekt, som 
”något”’, som ett ting. Som tidigare nämnts är den levda kroppen inte likt 
något annat objekt i världen, eftersom ett objekt är ett objekt i den mån att det 
kan försvinna från vår uppmärksamhet, men patientens kropp är alltid här och 
ständigt med patienten. På grund av den regionala anestesins inverkan kan 
patientens uppfattning av kroppen som paradoxalt frånvarande i sin närvaro 
förstås utifrån Merleau-Pontys filosofi som ett sammanbrott i korrelationen 
mellan den levda kroppen och den objektiva kroppen.  

Patientens upplevelse av att kroppen samtidigt känner och känns är ett 
exempel på det dialektiska förhållandet mellan en person som kropp och 
världen där kroppen är situerad. Merleau-Ponty använder Husserls 
(1913/1998) karakterisering av kroppens tvetydighet för att beskriva denna 
dubbla känsla, reversibiliteten, med exemplet där den vänstra handen vidrör 
den högra. Samtidigt som den vänstra handen rör vid den högra handen, kan 
den högra handen som objekt känna den vänstra handen. Händerna alternerar 
mellan rollerna att de känner och känns. Pendlingen mellan rollerna kan när 
som helst vända, men vid regional anestesi upplever patienten dess motsats, 
vilket exemplifieras av en informant som beskrev sina bedövade ben som 
”något dött”.35 Patientens hand tog och kände på sina ben som objekt, men 
patientens ben kunde inte känna patientens hand som objekt. Denna 
uppfattning förstärker dels känslan av benen som objekt, till och med som 
något tillhörande någon annan, dels känslan av att ha en kropp istället för att 
vara sin kropp. Motstridiga förnimmelser uppstår, såsom illusionen av att 
benet svävar i luften under förberedelserna inför operationen, samtidigt som 
benet uppfattas som frånvarande vid beröring. Det är först när patienten ser 
eller rör vid sin bedövade kroppsdel som patienten på ett reflekterande sätt blir 
verkligt medveten om den kroppsliga förändringen.  

Att vara vaken under operation i regional anestesi har av informanterna i 
studie I uttalats som en möjlighet att få ögonkontakt med och kommunicera 
med anestesisjuksköterskan. Merleau-Pontys filosofi beskriver hur 

                                                        
34  Se artikel I sidan 159: "Is that my leg?"  
35  Se artikel I sidan 159: “I couldn’t work out where my legs were or anything because they were just 
two dead objects.” 
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kommunikation och dialog skapar en ömsesidig grund mellan människor där 
deras tankar vävs samman och framkallar deras ord eftersom de befinner sig i 
en situation de båda delar. Merleau-Ponty beskriver att deras perspektiv 
övergår i varandras där de samexisterar i en gemensam värld. Utifrån detta kan 
det förstås som att patienten och anestesisjuksköterskan inte bara tillhör 
samma värld utan tillsammans utgör de innebörden av världen genom att 
uppleva, agera i världen och genom att uttrycka sig i världen. Tillsammans 
utgör de ett fält av mening, det som Merleau-Ponty betecknar a phenomenal 
field,36 eller fenomenologins arena. I det gemensamma fältet överskrider 
patienten och anestesisjuksköterskan varandras världar och bildar samtidigt en 
förlängning av varandras intentioner.  

Merleau-Ponty beskriver att vi uppfattar världen från olika utgångspunkter 
beroende på den situation vi befinner oss i och som varierar beroende på the 
perceptual field som är en horisont, en plats för möjliga upplevelser. Merleau-
Ponty använder ett exempel med ett hus som vi ser från olika vinklar och ur 
olika perspektiv. Horisonten ger oss möjlighet att se dessa olika perspektiv; det 
ger öppenhet medan vi är situerade i världen genom våra kroppar. I en 
operationssituation kan horisonten exemplifieras med en steril grön duk som 
fästs på operationsbågen framför patientens ansikte av hygieniska och 
praktiska skäl. Beroende på hur patienten är placerad på operationsbordet 
blockerar duken delvis patientens visuella fält. Begränsningen kan påverka 
patientens medvetenhet om vem som befinner sig var i operationssalen eller 
vad som utspelar sig på andra sidan den gröna duken. Det avgränsade 
perspektivet är utrymmet där patienten befinner sig under operationen och 
förhåller sig till genom sin kropp. Patienten är den som genom sin kroppsliga 
närvaro ger operationssalen och vad som finns där en mening, men positionen 
bakom den gröna duken begränsar patientens horisont som i sin tur påverkar 
den visuella perceptionen. Detta kan förhindra en spontan interaktion eller 
kommunikation med anestesisjuksköterskan om inte anestesisjuksköterskan 
befinner sig i patientens synfält.  

Det vårdande rummet, som ett icke-fysiskt rum, i en intraoperativ kontext 
beskrivs i studie II som den gemensamma grund där den vakna patienten och 
anestesisjuksköterskan tillsammans kan interagera för att låta mening 
utvecklas. Begreppet vårdande rum är inte ett nytt begrepp i sig, men har inte 
tidigare beskrivits i relation till den vakna patienten och anestesisjuksköterskan 
i en intraoperativ kontext under operation i regional anestesi. Det vårdande 
rummet omfattar egenskaperna av en vårdande relation37, det vill säga 
vårdarnas professionella engagemang och reflekterande attityd som leder till 
öppenhet i förhållande till vad som sker i vårdandet och i patientens livsvärld.  

                                                        
36 Merleau-Ponty (1945/2009, ss. 60-83). 
37 Jämför Dahlberg m.fl. (2003). 
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Mot bakgrund av Merleau-Pontys filosofi förstås det vårdande rummet 
som en interaktion mellan två levda kroppar sammanflätade med varandra. 
När anestesisjuksköterskan inte är synlig för patienten i det vårdande rummet 
eller om utrymme inte ges för patientens perspektiv skulle det kunna förstås 
som att patienten kan uppleva sig lämnad utanför, sårbar och utsatt, kanske 
även uppleva sig objektifierad. Genom anestesisjuksköterskans genuina 
närvaro i det vårdande rummet sker en sammanflätning med den vakna 
patienten. Genuin närvaro är att anestesisjuksköterskan kan lägga allt åt sidan 
som inte är livsavgörande för patienten för tillfället och uppmärksamt fokusera 
på patientens individuella behov. Genom att vara öppen, lyhörd och genuint 
närvarande kan anestesisjuksköterskan tona in sig på samma våglängd som 
patienten för att få tillgång till hans eller hennes intraoperativa upplevelser. 
Den genuina närvaron gynnas av att anestesisjuksköterskan finns på en 
visknings avstånd från patienten.   

Den regionala anestesin gör delar av patientens kropp orörlig, och patienten 
kan tillfälligt inte använda kroppen för att nå ut mot världen på sitt annars så 
invanda sätt. Kroppsschemat, som är Merleau-Pontys sätt att beskriva att 
kroppens olika delar koordineras på ett sömlöst sätt, är intakt, men patientens 
kroppsuppfattning och riktadhet störs av påverkan från den regionala 
anestesin. Kroppens riktadhet mot världen kan enligt Merleau-Ponty förlängas 
genom ett redskap,38 vilket han exemplifierar med den blinde mannens käpp 
som integrerar sig med och förlänger mannens kropp och gör att den blinde 
mannen kan få en uppfattning om världen att agera utifrån. I den intra-
operativa kontexten kan det förstås som att patienten under regional anestesi 
är metaforiskt blind och behöver hjälp med att nå ut mot världen för att skapa 
mening. Anestesisjuksköterskan kan utifrån det resonemanget förstås som det 
redskap som kan hjälpa patienten att interagera och få kontakt med världen 
och på så sätt hjälpa patienten att skapa mening i den intraoperativa situa-
tionen. Genom att vara inkännande för patientens behov kan anestesi-
sjuksköterskan lyhört agera om patienten tycks gå vilse på den kirurgiska 
arenan. Som patientens kroppsliga förlängning kan anestesisjuksköterskan 
skapa möjligheter för patienten att ytterligare tolka, förstå och vistas i 
situationen för att nå välbefinnande intraoperativt.        

Studie III syftade till att tolka och beskriva interaktionen mellan den vakna 
patienten och anestesisjuksköterskan. Tolkningen beskriver hur patientens 
kropp är i fokus både som ett subjekt och som ett objekt för de intraoperativa 

                                                        
38 “To get used to a hat, a car or a stick is to be transplanted into them or conversely to incorporate 
them into the bulk of our own body.” (Merleau-Ponty, 1945/2009, s.166). 
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aktiviteterna. Ibland fokuseras vårdandet på ett mer specifikt område av 
kroppen eller på en mer teknisk aspekt av procedurerna kring patienten. 
Resultatet visar på anestesisjuksköterskans viktiga roll utifrån interaktion och 
existentiellt stöd till den vakna patienten. När patienten bekräftas i 
interaktionen av anestesisjuksköterskan skapas en länk mellan dem i ett för 
dem gemensamt vårdande rum.  

Tolkningen visar att patienten inte alltid har anestesisjuksköterskan i sin 
omedelbara närhet eller i sitt synfält. Det visade sig när anestesisjuksköterskan 
sågs pendla mellan en ”närvarande närvaro” eller en ”frånvarande närvaro”. 
Den närvarande närvaron sågs då anestesisjuksköterskan var i patientens 
synfält med riktad uppmärksamhet mot patienten, där han eller hon ”kliver in 
i” och tar del av patientens värld samt stannar kvar i det gemensamma 
vårdande rummet. Den frånvarande närvaron sågs både i och utanför det 
gemensamma vårdande rummet när anestesisjuksköterskans riktadhet vändes 
bort från patienten och mot det professionella görandet, eller till exempel mot 
övervakningsutrustningen istället för mot patienten som subjekt.  

Anestesisjuksköterskans pendlande rörelse tolkades som grund för en 
asymmetrisk interaktion, där stundom patientens förmodade centrala position 
som figur bleknade bort och metaforiskt hamnade i bakgrunden. När anestesi-
sjuksköterskan tolkades vara i frånvarande närvaro tolkades det i sin tur som 
att det överläts åt patienten att ”dra tillbaka” anestesisjuksköterskan in i det 
gemensamma vårdande rummet för att interagera. Detta förstås som att vid 
frånvaro av interaktion överlåts det åt patienten att tolka det som sker i 
situationen om och när anestesisjuksköterskan inte är visuellt tillgänglig. 
Avståndet mellan patienten och anestesisjuksköterskan ger inte enbart upphov 
till bristande möjlighet till interaktion, utan kan även tolkas som att det utgör 
en begränsning för att ta del av patientens existentiella behov. Utifrån in- och 
utträdet ur det gemensamma vårdande rummet tolkades det som att en 
spänning kan uppstå eftersom närhet och distans inte uppstår på ett dynamiskt 
sätt. Patienten har ingen annan fysisk möjlighet än att verbalt påverka 
avståndet, i motsats till anestesisjuksköterskan som kan röra sig fritt i rummet.  

Utifrån den övergripande tolkningen i studie III kan interaktionen mellan 
patient och anestesisjuksköterska förstås som en rörelse mellan anestesi-
sjuksköterskans görande och patientens existentiella varande i den intra-
operativa situationen. Under det professionella görandet ses anestesi-
sjuksköterskan fysiskt närvarande i patientens omedelbara närhet, men 
närheten visar inte att interaktion alltid sker automatiskt dem emellan. Strävan 
efter en sammanflätning av anestesisjuksköterskans görande och patientens 
existentiella varande via anestesisjuksköterskans närvarande närvaro stöder 
interaktionen. Sammanflätningen i det gemensamma vårdande rummet, där 
båda parter kan bjuda in till interaktion, skapar möjlighet för anestesi-
sjuksköterskan att finnas där för patienten. Om sammanflätningen misslyckas 
eller förhindras hamnar patienten metaforiskt ensam i ett rum utan samman-
hang. 
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Framtagandet av modellen Genuint vårdande möte i intraoperativ vård - en 
vårdmodell i studie IV kan ses som ett verktyg och som ett bidrag till 
användning av forskningsbaserad kunskap såväl i utbildningssammanhang som 
i klinisk praxis. Modellen kan användas för att förstå och möta den vakna 
patientens existentiella behov av närhet, kommunikation och interaktion 
intraoperativt. Utifrån modellen kan anestesisjuksköterskan få ökad förståelse 
för patientens levda erfarenheter och därigenom fördjupa sina professionella 
vårdande färdigheter. Innehållet i modellen öppnar upp för reflektion över 
vilka eventuella klyftor som behöver fyllas i mellan vad anestesisjuksköterskan 
vet (forskning) och vad han eller hon gör (praktik). 
 

 
Modellen presenteras metaforiskt som ett pussel (Figur 1) där ramen står 

för det intraoperativa vårdande rummet. I detta rum finns tre pusselbitar som 
fyller ut ramen för ett genuint vårdande möte. Pusselbiten till vänster sym-
boliserar patientens intraoperativa behov och upplevelser utifrån de tre 
kärnbegreppen: närhet, kommunikation och interaktion. Pusselbiten längst till 
höger symboliserar och ger uttryck för hur anestesisjuksköterskan kan möta 
patientens intraoperativa behov och erfarenhet utifrån de tre kärnbegreppen. 
Pusselbiten i centrum utgörs av förutsättningarna för det genuint vårdande 
mötet som karakteriseras av uppmärksamhet, tillgänglighet och öppenhet för 
patientens intraoperativa behov och upplevelser. Om någon bit inte passar 
eller saknas håller inte ramen ihop vilket kan ge upphov till obalans i mötet 
och i vårdandet som ska stödja och stärka patientens välbefinnande intra-
operativt.  
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Grunden för ett genuint vårdande möte utgörs av den vakna patientens behov 
av närhet till, samt möjlighet att kommunicera och interagera med anestesi-
sjuksköterskan intraoperativt. Patientens behov av närhet kan mötas upp av 
anestesisjuksköterskans uppmärksamhet, tillgänglighet och öppenhet för 
patientens upplevelser av sin situation. Genom att sitta vid den vakna 
patientens sida och efterfråga eller lyssna till patientens behov och upplevelser 
görs det möjligt för patienten att delge sina upplevelser om exempelvis den 
delvis bedövade kroppen och intraoperativa situationen. Närhet, tillgänglighet 
och öppenhet möjliggör samtidigt för anestesisjuksköterskan att förstå och 
bekräfta patientens upplevelse av att inte ha tillgång till vissa delar av kroppen 
på ett naturligt sätt på grund av den regionala anestesin. Ett utbyte av upp-
levelser ger patienten känslan av att vara ”någon”, ett subjekt, genom att få sina 
upplevelser bekräftade. Anestesisjuksköterskan är metaforiskt den som vidgar 
patientens synfält och som likt en förmedlande länk överbryggar eventuella 
klyftor mellan patientens levda erfarenhet och situationen i sig.     

De ovan nämnda förutsättningarna för ett genuint vårdande möte kan 
sammanflätas i det intraoperativa vårdande rummet39, det vill säga i det icke-
fysiska rum som i figur 1 symboliseras av ramen runt modellen. Det vårdande 
rummet är patientens och anestesisjuksköterskans gemensamma arena för att 
ansikte-mot-ansikte låta mening utvecklas utifrån patientens behov av närhet, 
kommunikation och interaktion. I det vårdande rummet ryms egenskaperna 
för en vårdande relation, vilket innebär vårdarnas professionella engagemang 
och reflekterande attityd med öppenhet till vad som sker i vårdandet och i 
patientens livsvärld intraoperativt. Om patienten lämnas ensam i det vårdande 
rummet eller om utrymme inte ges för patientens perspektiv kan patienten 
uppleva utanförskap, sårbarhet och utsatthet. En sådan situation påkallar 
anestesisjuksköterskans genuina närvaro, vilket förstås som att han/hon sätter 
det som inte är livsavgörande för ögonblicket åt sidan för att istället 
uppmärksamt fokusera på patientens individuella behov och möta varje patient 
som en unik individ. Ett sätt att erkänna varje patients unika upplevelser är att 
kunna se, lyssna, känna med patienten och försöka förstå för att patienten i sin 
tur ska få stöd och känna sig bekräftad samtidigt som god kvalitet av den 
medicinska vården för patienten säkerställs. Intraoperativ vård kan inte enbart 
utföras på basis av rutin, utan bör sammanflätas med öppenhet och ett 
uppmärksamt reflekterande utifrån varje patients upplevelser för att stärka och 
stödja patientens välbefinnande intraoperativt. 

 
 
 
 

                                                        
39 Det vårdande rummet har tidigare beskrivits i studie II. 

846884_Ann-Christine Karlsson_Inlaga.indd   64 2013-11-11   15:55



57 
 

För att beskriva innebörden av ett fenomen som få studier tidigare fördjupat ur 
ett livsvärldsperspektiv, dvs. utifrån personers levda erfarenheter valdes en 
fenomenologisk ansats. Kunskap om fenomenet kunde ha nåtts genom att 
använda annan metod eller ansats, men valet föll på den reflekterande 
livsvärldsansatsen eftersom dess styrka är att utforska och förstå ett fenomen 
utan påverkan av teoretiska antaganden eller förklaringar. För att beskriva ett 
fenomens innebörder utifrån den reflekterande livsvärldsansatsen förutsätts 
informanternas beskrivningar vara rika och mångfacetterade. Antalet in-
formanter (n=9) kan kritiseras, men utifrån den reflekterande ansatsen 
(Dahlberg, m.fl., 2008) påtalas inte vikten av antalet informanter, utan vikten 
av att på djupet analysera fram innebörder och nå essentiella innebörder. 
Datamaterialet utifrån de nio informanterna anser jag har varit rikt på 
innebörder.  

Under avhandlingsarbetets gång har frågor väckts huruvida pre-
medicinering och läkemedel som gavs under pågående operation kan ha 
åstadkommit minnesluckor och därigenom påverkat informanternas förmåga 
att återberätta sina upplevelser vid intervjutillfällena. Informanterna hade givits 
lugnande medicin på vårdavdelningen före ankomst till operationsavdelningen 
(preparat och given mängd är för mig okänd). På operationsavdelningen fick 
samtliga informanter läkemedlet Propofol40 intravenöst i lugnande syfte i 
samband med anläggandet av den regionala anestesin och som lång-
samtgående infusion under operationen.   

Propofol har en snabbt insättande hypnotisk effekt (30-40 sekunder), men 
en kort verkningstid på mellan 4-6 minuter varefter medvetandet snabbt 
återfås. Av produktresumén framgår inte hur Propofol påverkar minnet 

                                                        
40 Propofol är ett korttidsverkande intravenöst anestetikum för sedering vid kirurgiska ingrepp ensamt 
eller i kombination med lokal eller regional anestesi (FASS, 2013).  
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(FASS, 2013). Det finns studier som undersökt påverkan på minnet i direkt 
samband med administrering av Propofol (Miner, m.fl., 2006; Veselis, 
Reinsel, Feschenko, & Dnistrian, 2002). Inga studier har påträffats som 
problematiserar hur Propofol eventuellt påverkar patienternas minne och vad 
de kan återberätta en tid efter genomförd operation. En anledning kan vara att 
få kvalitativa studier är utförda där patienter som varit vakna intervjuats 
postoperativt. Susleck m.fl (2007) har intervjuat personer, ett till sexton år, 
efter operation med generell anestesi. I studien framgår att frågan om minnet 
hade varit relevant om forskningsfrågan gällt fakta, men eftersom innebörder 
av en upplevelse söktes anser författarna att sådana minnen är meningsfulla för 
en person oavsett objektiv sanning (a.a.). I studie I visade sig informanternas 
berättelser vara innebördsrika även en månad efter utskrivning, vilket visar att 
fenomenet hade mening och betydelse för informanten oavsett tiden efter 
operation. Min uppfattning är att informanternas berättelser var ingående och 
variationsrika beskrivningar utifrån deras upplevelser med både negativa och 
positiva aspekter. Däremot kan det inte uteslutas att de läkemedel som gavs i 
samband med operationen kan ha påverkat deras minne. 

En utmaning med den fenomenologiska ansatsen var att tygla förståelsen i 
analysarbetet för att inte äventyra kraven på vetenskaplighet, objektivitet och 
validitet. Med öppenhet och tyglad förståelse i analysarbetet var intentionen 
att undvika att bestämma det obestämda för fenomenet för snabbt (jmf. 
Dahlberg, 2006b) . En fördel var att jag inte har tidigare yrkeserfarenhet av 
anestesi- eller operationskontext, men Gadamer (1960/2006) menar att vi är 
påverkade av det sammanhang vi lever i och att det är omöjligt att frigöra sig 
från sin förförståelse och därmed från att tolka. Det för med sig att mitt 
deltagande vid åtta av de nio operationstillfällena, där observations-
anteckningar fördes, gav en förståelse som fanns med mig vid de kommande 
intervjutillfällena och därmed i analysarbetet. Under intervjuerna fanns därför 
strävan mot att reflekterande förhålla mig till och tygla min förståelse genom 
att ställa fördjupande följdfrågor, vänta ut informanten i sin berättelse och 
dröja kvar i tystnaden som uppstod under intervjuerna.   

Min närvaro på operationsavdelningen kan ha påverkat informanternas 
berättelse vid intervjutillfällena eftersom informanterna eventuellt känt att de 
velat återge en så positiv bild som möjligt av sina upplevelser. Dock berättade 
informanterna att de hade glömt bort både min och kamerans närvaro när väl 
operationen startat.   

När studie I avslutats fördes diskussion tillsammans med handledare hur 
forskningen metodologiskt skulle fortsätta för att öppet och följsamt följa 
fenomenet. Ett alternativ hade varit att inkludera anestesisjuksköterskor för att 
utifrån vårdarperspektivet få tillgång till deras levda erfarenhet av att vårda 
vakna patienter under operation i regional anestesi. Med utgångspunkt i det 
empiriska resultatet valdes att teoretiskt gå vidare genom att göra kopplingar 
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till valda delar av Merleau-Pontys filosofiska texter för att ytterligare fördjupa 
patientperspektivet.  

Hade vårdvetenskapliga forskningsresultat eller någon annan filosof kunnat 
användas för att fördjupa och belysa resultatet? Ja, troligtvis, men i det egna 
lärandet under forskarutbildningen var det en utmaning att försöka förstå och 
fördjupa resultaten utifrån en filosof grundad i livsvärldsfenomenologin. 
Merleau-Pontys texter valdes utifrån hans beskrivning av begreppen levd 
kropp, situation och intersubjektivitet. Kroppen är central för vår förståelse av 
världen och eftersom kroppen är ständigt närvarande för oss kan vi inte dra oss 
undan eller lämna kroppen eftersom vi finns i världen genom våra kroppar. 
Det i sin tur innebär att när kroppen förändras, som informanterna i studie I 
erfar på grund av den regionala anestesin, ändras även världen, och det sker i 
en ständig rörelse. Reflexions- och analysfasen genomfördes som en pendling 
mellan resultatet i studie I och de filosofiska texterna för att kunna koppla 
resultatet till texterna. 

Videoinspelningarna skedde parallellt med datainsamlingen för studie I av en 
forskare i det tvärvetenskapliga projektet, vilket var en nackdel i samband med 
genomförandet av studie III då det i efterhand inte gick att påverka själva 
inspelningstillfällena. Placeringen av videokamerorna finns inget att invända 
mot, däremot hade en provinspelning troligen påvisat att ljudkvaliteten i 
videokamerans inbyggda mikrofon hade kunnat kompletteras med en separat 
mikrofon placerad närmare patienten och anestesisjuksköterskan. 

Av videomaterialet framkom att det stundtals fanns en avsaknad av verbal 
kommunikation mellan patient och anestesisjuksköterska. Merleau-Ponty 
påtalar att tystnaden är en påminnelse om att våra erfarenheter inte alltid kan 
uttryckas i ord (Merleau-Ponty, 1964/1968), men tystnaden försvårade valet 
av analysmetod, eftersom föresatsen var att den verbala kommunikationen 
skulle transkriberas till text för fortsatt analys. I avsaknad av dialog valdes 144 
episoder, kopplade till syftet, ut för att så objektivt som möjligt transkriberas 
till en text. Svårigheten vid transkribering av episoderna var att undvika 
tolkning av det icke-verbala, en svårighet som hanterades utifrån tyglad 
förståelse. Kan placeringen och närvaron av videokamerorna ha påverkat 
kommunikationen? Kommentarer som framkom under inspelningarna var hur 
både informanter och vårdare först känt sig påpassade och bevakade, men 
ganska snart hördes motsatsen; de uttryckte att de hade glömt bort att de 
filmades. 

Fördelen med videomaterialet var att det möjliggjorde att vid upprepade 
tillfällen under analysens gång kunna gå tillbaka till materialet för att få 
tillgång till interaktionen såsom den utspelade sig, genom att spola fram och 
tillbaka i materialet både i slowmotion och i realtid. 

Ett videomaterial ger inte direkt tillgång till informanternas livsvärld, som 
vid en intervju där uppföljande och fördjupande frågor kan ställas riktade mot 
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fenomenet. Därför gjordes ett tillägg till den reflekterande livsvärldsansatsen 
genom att ta in en tolkning som ett komplement i analysfasen. Dahlberg m.fl. 
(2008) anser att hermeneutiken inryms i den reflekterande livsvärlds-
forskningen varpå ett hermeneutiskt tillvägagångssätt utifrån Ricoeurs 
tolkningsmodell (Ricoeur, 1976) valdes för att tolka och beskriva interaktionen 
mellan patient och anestesisjuksköterska Viss modifiering gjordes därefter av 
Ricoeurs tolkningsmodell (Ricoeur, 1976) gällande de tre faserna: naiv 
förståelse, strukturanalys (förklaring) och övergripande förståelse (tolkning) 
som oftast används utifrån en intervjutext, men som inte var fallet här. 
Angreppssättet för dataanalysen och presentationen av resultatet utifrån de 
olika faserna i Ricoeurs tolkningsmodell kan ses som ett försök till 
metodutveckling för att fördjupa förståelsen för ett fenomen. Validiteten i 
studie III ligger i avsikten att med metodutvecklingen noggrant beskriva hur 
de olika stegen i processen genomfördes, allt från insamling av data till 
presentation av resultatet. Den tyglade förståelse användes för att inte 
bestämma det obestämda för snabbt. Detta har gjorts tillsammans med 
handledarna genom att kritiskt reflektera över texten och den egna förståelsen 
utifrån de tidigare resultaten ifrån studie I och II. 

Datamaterialets empiriska omfattning kan kritiseras för att vara begränsat 
eftersom det baseras på tre patienter och deras operationssituation. Kritiken 
kan bemötas med att analysmaterialet bestod av 6 timmar och 48 minuters 
videomaterial som transkriberades och analyserades.  

Under analysarbetets gång gjordes en mätning genom att klocka tiden som 
anestesisjuksköterskan befann sig i den vakna patientens synfält inne i 
operationssalen under pågående operation. Det visade sig att under cirka 50 % 
av den uppmätta tiden befann sig anestesisjuksköterskan utanför patientens 
synfält, vilket kan var en anledning till avsaknad av verbal kommunikation för 
transkribering.  

Underlaget till syntesen kan kritiseras för att vara begränsat eftersom det 
endast består av tre kvalitativa studier baserade på en intervjustudie med nio 
informanter (I), en filosofisk belysning (II) samt tre videofilmade operations-
situationer (III). Ett stort deltagarantal var inte förutsättningarna för denna 
studie, liksom i mången annan kvalitativ forskning, utan intentionen var att 
syntetisera resultaten för att mynna ut i en modell baserad på vakna patienters 
erfarenheter och behov. Kritik kan även framföras mot att modellen baseras på 
data ur patientperspektivet och inte i kombination med data ur ett 
vårdarperspektiv. Utifrån avhandlingens design gjordes valet att inte inkludera 
anestesisjuksköterskor, utan istället fördjupa patientperspektivet med ett 
uttalat fokus på fenomenet att vara vaken under operation i regional anestesi. 
Modellens styrka är därför att innehållet bygger på och har hämtats från 
patienters levda erfarenheter, vilka har analyserats genom en filosofisk lins (II) 
och där interaktionen mellan patient och anestesisjuksköterskan har tolkats 
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och beskrivits (III). Modellens trovärdighet bekräftas genom Finfgeld (2003) 
som menar att syntetiserad data förankrad i originaldata är trovärdigt eftersom 
det representerar resultat baserat på beskrivningar av människors erfarenhet. 
En annan styrka med modellen är att studierna som ingår i syntesen har sin 
vetenskapsteoretiska grund i livsvärldsteorin. Detta möjliggjorde att jämföra 
resultaten på ett teoretiskt plan och därmed undveks epistemologiska 
motsättningar när syntesen genomfördes. 

Syntetiseringen medför en högre abstraktionsgrad, vilket kan öka 
överförbarheten av modellen till andra vårdkontexter. Modellen skulle därför 
kunna överföras till liknande högteknologiska miljöer, såsom en röntgen-
avdelning eller en intensivvårdsavdelning, där det är lika viktigt för patienten 
att ha närhet till vårdarna samt möjlighet till kommunikation och interaktion 
med vårdarna. 

All vetenskaplig forskning ska vara objektiv, vilket innebär att resultatet inte 
ska komma fram genom tillfälligheter, bestå av forskarens egna önskningar 
eller bekräfta det som forskaren redan vet. Istället för att styras av tidigare 
erfarenheter av ett fenomen måste forskaren inta en vetenskaplig hållning och 
vara öppen och följsam inför det nya och okända. Således krävs en självkritisk 
hållning och självmedvetenhet med ett ständigt ifrågasättande och tvivel på det 
man tycker sig se eller förstå (Dahlberg, m.fl., 2008). I avhandlingsarbetet har 
objektiviteten beaktats genom tillämpning av tyglad förståelse i hela 
forskningsprocessen. Primärt har det varit mitt eget ansvar att upprätthålla 
objektiviteten, men andra har hjälpt till att kritiskt granska min förståelse och 
förmåga till tyglad hållning, såsom mina handledare, doktorandkollegor samt 
granskare vid mitt- och slutseminariet.  

För att uppnå validitet i fenomenologisk forskning ska forskningen vara 
systematisk, vilket innebär att forskningsprocessens olika delar ska vara 
relaterade och att det ska finnas en ordnad struktur. Forskningen ska vara 
metodisk så att metoden som använts är vedertagen och använd. Forskningen 
ska även vara generaliserbar så att forskningens resultat ska vara användbara 
även utanför den omedelbara kontext där forskningen ägt rum. 
Forskningsprocessen ska vara kritisk, och de resultat som framkommit ska ha 
granskats och utvärderats av forskaren själv men även av andra forskare och 
forskningsgrupper (Giorgi, 1997). 
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I avhandlingen är de olika delarna i forskningsprocessen relaterade till 
varandra i en ordnad struktur som stöds av de epistemologiska och ontologiska 
antagandena. De teoretiska utgångspunkterna har beskrivits, och det framgår 
hur dessa har tillämpats för varje studie. Genom systematisk beskrivning av 
hur analyserna gått till i respektive studie ges läsaren hjälp med att förstå hur 
resultatet är ordnat och organiserat. Forskningsprocessen och de resultat som 
framkommit har kritiskt granskats, diskuterats och utvärderats tillsammans 
med handledare samt i doktorandgrupper vid olika seminarier under 
forskarutbildningen. 

Överförbarhet innebär att forskningen ska generera kunskap som kan 
användas bortom enskilda individer eller mindre grupper och deras 
erfarenheter. Således ska resultatet vara betydelsefullt för fler än de 
informanter som inkluderats i en studie (Dahlberg, m.fl., 2008). Resultatet i 
denna avhandling beskriver fenomenet att vara vaken under operation i 
regional anestesi och utgår från patienter som genomgått knä- eller 
höftplastik. Resultatet anses inte vara begränsat till just denna grupp av 
patienter, utan resultatet kan även överföras till andra operationssituationer 
som utförs i regional anestesi, såsom till exempel kejsarsnitt, bråckoperationer 
eller prostataoperationer. Resultatet anses även kunna överföras till andra hög-
teknologiska och intensiva vårdmiljöer, såsom en röntgen-eller intensiv-
vårdsavdelning. 

När kvalitativa studier genomförs diskuteras ofta om få informanter kan 
bidra till överförbar kunskap. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att många 
intervjustudier ofta grundar sig på för många informanter med följden att 
datamaterialets omfattning kan innebära att analysen blir ytlig. Dahlberg m.fl. 
(2008) påtalar vikten av att i fenomenologiska studier analysera fram inne-
börder på djupet för att nå essentiella innebörder och för att kunna överföra 
resultat, vilket försvåras av ett för stort datamaterial.  

Avhandlingsarbetet har genomförts inom ramen för forskningsområdet 
vårdvetenskap, vilket innebär att fokus riktats mot att skapa kunskap för ett 
vårdande som kan bidra till hälsa och välbefinnande. Kunskapen som 
framkommit har sin grund i det levda perspektivet hos patienter som varit 
vakna under operation i regional anestesi. Med utgångspunkt i deras röster (I) 
har en djupare förståelse av patientens situation, patientens upplevelser av den 
levda kroppen och hur mening skapas i mötet med anestesisjuksköterskan 
belysts ur ett filosofiskt perspektiv (II). Interaktionen mellan patient och 
anestesisjuksköterskan har tolkats och beskrivits (III), och slutligen har 
resultaten från studie I-III syntetiserats och transformerats till en modell för 
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intraoperativt vårdande av den vakna patienten (IV). Föreliggande forskning 
har ett tydligt förankrat patientperspektiv, men kunskaper som har fram-
kommit är av största betydelse för vårdare. Dessa kunskaper skulle kunna 
utvecklas med ett vårdarperspektiv. 

Nedan diskuteras avhandlingens resultat i förhållande till det intraoperativa 
vårdande rummet och den genuina närvaron. Vidare diskuteras blickens 
indirekta makt i det intraoperativa mötet mellan patient och anestesi-
sjuksköterska. Därefter diskuteras öppenhet och följsamhet i det intraoperativa 
vårdande rummet.   

Det intraoperativa vårdande rummet har i avhandlingsarbetet beskrivits som 
ett gränslöst icke-fysiskt rum som skapas genom närheten mellan patient och 
anestesisjuksköterska i mötet ansikte-mot-ansikte. Vårdande rum som 
begrepp har tidigare beskrivits (Dahlberg, m.fl., 2003), men inte specifikt 
utifrån en intraoperativ kontext. I ljuset av Merleau-Pontys (1945/2009) 
filosofi kan det intraoperativa vårdande rummet förstås som en gemensam 
plats där mening skapas när patient och anestesisjuksköterska kommunicerar 
och interagerar med varandra. I det intraoperativa vårdande rummet inryms 
betydelsen av intersubjektivitet utifrån patientens önskemål och behov av att 
anestesisjuksköterskan finns alldeles intill och i patientens synfält. Betydelsen 
av närhet stärks av Thomas (2005) som påtalar hur viktigt det är för patienten 
att få delge sina upplevelser av situationen han eller hon befinner sig i (a.a.), 
och där möjligheten att bli lyssnad till ger en trygghetskänsla (Lindwall, m.fl., 
2003). Patienten har kanske inte full förståelse för sin situation under 
operation (Larsson Mauleon, 2005) men anestesisjuksköterskans närvaro har 
en lugnande och positiv effekt (Bull & FitzGerald, 2006), där omtanke och 
professionalitet är viktiga delar för patientens välbefinnande under själva 
operationen (Bergman, m.fl., 2012).  

Patientens behov av närhet till anestesisjuksköterskan betonas i det 
intraoperativa vårdande rummet, samtidigt som vetskap finns att tiden 
omkring en operation är fylld med aktiviteter för anestesisjuksköterskan, där 
arbetsuppgifter ska utföras och färdigställas inom en viss tid. Samtidigt 
ansvarar han eller hon för att vårda patienten och få förståelse för vad 
patienten upplever (jmf. Susleck, m.fl., 2007). Anestesisjuksköterskan har till 
uppgift att säkerställa att patienten har det bekvämt, främja patientens 
välbefinnande och identifiera patienters fysiska behov (Rudolfsson, Hallberg, 
Ringsberg, & von Post, 2003; SSF, 2012; Wilson & Kolcaba, 2004). Den 
medicinska kunskapen om kroppen är central, men ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv rör sig förståelsen bortom den medicinska kunskapen eftersom 
kroppen förstås ur ett levt perspektiv. På detta sätt är inte kroppen bara en 
kropp, utan den är samtidigt liv och existens och blir ett sätt att förstå 
patienten där de vårdvetenskapliga och medicinska perspektiven kompletterar 
varandra (Dahlberg & Segesten, 2010).    
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Alla utom patienten kan röra sig fritt och frivilligt kliva ur eller stanna kvar 
i det intraoperativa vårdande rummet. Utifrån videomaterialet i studie III 
gjordes en tidsmätning41 av hur lång tid anestesisjuksköterskan fanns i 
patientens synfält inne i operationssalen. Den genomsnittliga tiden i 
operationssalen var cirka 1½ timme och under cirka 50 % av tiden befann sig 
anestesisjuksköterskan inte i patientens synfält, dvs. han eller hon befann sig 
utanför det intraoperativa vårdande rummet. En informant i studie I berättade 
att: ”Jag vet inte var narkossköterskan fanns någonstans…lite längre bort men 
inte i närheten.”42 I videomaterialet sågs anestesisjuksköterskan oftast bakom 
patientens huvud, men det ska samtidigt framhållas att så fort patienten 
påkallade uppmärksamhet kom anestesisjuksköterskan fram till patienten, inte 
från sidan utan genom att luta sig fram över patientens ansikte bakifrån. Vid 
flera tillfällen var anestesisjuksköterskans ansikte så nära patientens att det kan 
anses revirkränkande med tanke på att patienten inte kan backa undan utan är 
fjättrad vid operationsbordet. Patientens enda möjlighet att backa är genom att 
vända bort ansiktet.  

I resultatet framkommer att när anestesisjuksköterskan inte är närvarande i det 
intraoperativa vårdande rummet eller om inget utrymme ges för patientens 
perspektiv kan patienten uppleva sig utanför, sårbar och utsatt, kanske till och 
med objektifierad. Detta påvisar patientens behov av anestesisjuksköterskans 
genuina närvaro som omfattar att i vårdandet sätta allt, som för tillfället inte är 
livsnödvändigt, åt sidan och uppmärksamt fokusera på patientens individuella 
behov och möta varje patient som en unik varelse. Genom anestesi-
sjuksköterskans genuina närvaro, iklädd rollen som patientens kroppsliga 
förlängning ut mot rummet, kan patientens begränsade synfält och fjättrade 
position på operationsbordet överbryggas. Anestesisjuksköterskan som 
patientens kroppsliga förlängning skapar möjligheter för patienten att 
ytterligare tolka, förstå och vistas i situationen som ett sätt att nå 
välbefinnande intraoperativt. Genom en genuin närvaro i mötet med patienten 
kan anestesisjuksköterskan föreställa sig patientens situation och upplevelser av 
vad som sägs och uttrycks. Vikten av vad patienten kommunicerar, verbalt 
eller icke-verbalt, framträder som en integrerad helhet av vad patienten säger 
och visar med hållning, gester, rörelser etc. Detta exemplifierar hur 
anestesisjuksköterskan genom genuin närvaro kan uppleva patienten i det 
vårdande rummet men ändå utan att vara absolut säker på att förstå patienten 
till fullo, eller som Merleau-Ponty uttrycker det: ”The other person’s life itself 
is not given to me with his behavior. In order to have access to it, I would have 
to be the other person himself.”43 Utan en genuin närvaro i det intraoperativa 

                                                        
41 Tidsmätningen var inte en del av analysen och är därför inte presenterad i artikel III. 
42 Karlsson, m.fl. ( 2012, s.160).  
43 Merleau-Ponty (1964, s. 171). 
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vårdande rummet finns en risk för att patientperspektivet går förlorat om 
anestesisjuksköterskan anser sig ha tolkningsföreträde och läser av patientens 
kropp som ett objekt som ett led i vårdandet utan att utgå ifrån eller 
kommunicera med patienten.  

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är den genuina närvaron viktig för 
patientens existentiella upplevelser i och av den intraoperativa situationen. 
Förståelse för patientens upplevelser kan uppnås genom att anestesi-
sjuksköterskan möter patienten som livsvärld och som levd kropp och 
efterfrågar hur det är och hur det känns för den enskilda patienten. Ett 
vårdvetenskapligt vårdande, som kännetecknas av att vårdaren förhåller sig 
optimalt öppen och följsam för den person som är patient (jmf. Dahlberg & 
Segesten, 2010), gynnas av att anestesisjuksköterskan själv reflekterar över hur 
den egna, levda kroppen erfars för att förstå hur kroppen kan framstå som 
objekt och hur det kan påverka patientens upplevelse av operationssituationen. 
Ett exempel finns i studie III där patienten säger att benen känns tunga och 
får ett ”hmm” till svar. Patienten fortsätter påtala att det känns underligt, varpå 
anestesisjuksköterskan konstaterar att ”andra patienter brukar säga att det 
känns ganska konstigt”. Patienten återupprepar att det känns overkligt och får 
till svar att hur mycket patienten än vill så går det inte att flytta på benen44. Ur 
ett vårdvetenskapligt perspektiv måste anestesisjuksköterskan utgå från den 
enskilde patienten och dennes erfarenheter och inte, som i det givna exemplet, 
utgå ifrån andra patienters upplevelser utan att samtidigt bejaka patientens 
upplevelser som unika här och nu.  

Anestesisjuksköterskan behöver i sin profession ha en vårdvetenskaplig, men 
även medicinsk, grund för att bedöma den aktuella situationen och försöka 
förstå vad det är patienten försöker uttrycka. Kunskap som bidrar till ökad 
förståelse för patientperspektivet kan inhämtas från tidigare forskning som 
exempelvis beskriver hur påtaglig upplevelsen är för patienter när effekten av 
den regionala anestesin innebär oförmågan att känna eller röra på kroppen 
(Bhattarai, m.fl., 2005; Mauleon, m.fl., 2007). Patienter har beskrivit hur 
bedövade kroppsdelar upplevs som svullna och svampliknande (Bergman, 
m.fl., 2012) eller som om de vore av plast, trä, mossa, vax eller cement vid 
beröring. Förändringar har beskrivits som en illusion av förlängning eller 
förkortning av den bedövade kroppsdelen med en minskad känsla för varmt, 
kallt eller för nålstick. Det är först då patienter rör vid sina bedövade 
kroppsdelar eller tillfrågas om de bedövade kroppsdelarnas position som de 
blir medvetna om vad de känner eller inte känner. Trots att den illusoriska 
upplevelsen avslöjas när patienten får se eller röra vid den bedövade kropps-
delen kvarhålls känslan av kroppsförändringen. Den kvarstående diskrepansen 

                                                        
44  Se artikel III sidan 265.  
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mellan vad patienterna ser, upplever och känner föranleder en förvåning45 

(Paqueron, m.fl., 2003). I studie I beskrev patienter hur deras ben som var 
böjda under anläggandet av regional anestesi upplevdes vara kvar i den 
positionen trots att benen rätades ut när anestesin fått effekt,46 en upplevelse 
som kan förstås och jämföras med så kallad fantomkänsla (Isaacson, 
Funderburk, & Yang,  2000). Oliver Sacks har i sin självbiografi beskrivit den 
subjektiva upplevelsen associerad till perifera nervskador och illusionerna 
angående sitt bens form och storlek. Sacks beskriver hur snedvridna 
kroppsuppfattningar kan utgöra en ontologisk erfarenhet i vilken patientens 
känsla av verklighet och självkänsla kan hotas (Sacks, 1984). I studie I kom 
detta till uttryck när patienter uppgav en oro för att epiduralanestesin inte 
skulle försvinna utan resultera i en bestående förlamning efter avslutad 
operation. Patientens upplevelse av en förändrad kroppsbild synliggör därmed 
patientens behov av att bli informerad om att motsägelsefulla upplevelser av 
kroppsförändringar kan uppstå i samband med regional anestesi men att 
upplevelserna är övergående. Det synliggör även vikten av att ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv vara närvarande i mötet med patienten för att 
svara an på och medvetet reflektera över patientens upplevelser. En närvaro på 
en visknings avstånd där blickens betydelse kan innebära en indirekt makt från 
anestesisjuksköterskans sida som avspeglar sig i patientens upplevelser i mötet.  

Den vakna patientens behov av närhet till och ögonkontakt med 
anestesisjuksköterskan framgår genomgående i avhandlingens resultat. 
Ögonkontakten bekräftar patienten genom vetskap om att och var anestesi-
sjuksköterskans befinner sig i rummet. I ett möte ansikte-mot-ansikte möts 
deras blickar och genom att tillhandahålla ögonkontakt eller inte besitter 
anestesisjuksköterskan en indirekt makt att påverka patientens balansgång 
mellan känslan av närhet och distans. Utifrån resultatet kan den indirekta 
makten förstås som att anestesisjuksköterskan fritt kan välja att ta ansvar för 
att svara an på patientens behov av ögonkontakt, eller avstå från detsamma, 
trots att anestesisjuksköterskan ses som patientens företrädare och advokat 
under den perioperativa fasen (jmf. Boyle, 2005). Genom att ta ansvar för den 
indirekta makten kan ögonkontakten förstås som en medveten handling som 
utförs med en bestämd intention, nämligen att svara an på patienten blick 
genom att se hela patienten och bekräfta dennes existentiella situation i den 
vårdande relationen.  

                                                        
45 Denna beskrivning av förvåning kan återspeglar sig i studie I där en patient inne i operationssalen 
fick se sitt bedövade ben upphissat i luften i samband med operationsförberedelserna och frågade: ”Är 
detta mitt ben?” (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon, & Almerud Österberg, 2012).  
46 Patientens uppfattning om sin arm eller ben som böjt när det i själva verket är rakt, kallas spinal 
memory (Isaacson, Funderburk, & Yang, 2000).  
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Det finns, utifrån Levinas (1969, 1985/2006), filosofiska tankar ett etiskt 
krav i mötet med den andres ansikte som innebär ett ansvar för den andre utan 
att förvänta sig att få ett gensvar. Den andres ansikte representerar nakenhet, 
utlämnadhet och sårbarhet. (a.a.). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det 
etiska kravet ett krav som utgår från patienten och som riktas mot vårdarna 
som har skyldighet att ge så god vård som möjligt i beaktande av patient-
perspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010). Känslan av ansvar skapas genom 
den andres närvaro och enligt Levinas är den andre någon som ska respekteras 
då den andre i mötet samtidigt utsätter sig själv för att bli sårad eller förkastad 
(Levinas, 1969). Det etiska kravet bygger på respekt för den andre och hans 
eller hennes annanhet utan att förminska honom eller henne. Kravet 
representerar även en öppenhet för den andre med ett mod att möta den 
andres ansikte och att finnas nära. Öppenhet gentemot den andre innebär att 
skapa rum för den andre och ge honom eller henne utrymme (Levinas, 1969, 
1985/2006). Levinas menar att människan aldrig är fri i förhållande till den 
andre och han beskriver att människan är bärare av sitt eget ansvars ansikte 
med ansvar för sina val och handlingar. Efter att ha sett den andres ansikte 
kan ansiktet och dess betydelse inte väljas bort, utan istället finns en 
bundenhet till ansiktet genom ansvaret. Däremot kan man välja ansiktet och 
därigenom agera gott för den andre.  

Under pågående operation ser och möter anestesisjuksköterskan patientens 
ansikte i sin helhet, medan patienten ser och möter endast de delar av 
anestesisjuksköterskans ansikte som inte är dolt bakom munskydd och 
operationsmösssa – nämligen ögonen. Därav blir blickens betydelse än 
viktigare ur ett patientperspektiv, vilket stärks utifrån de informanter i studie I 
som uttryckte att anestesisjuksköterskan var betydelsefull ”för det var ju henne 
jag hade blicken på”. Ögonkontakten inger känslan av bekräftelse och trygghet 
i den utlämnade situationen. Genom möjligheten att förankra blicken på 
anestesisjuksköterskan kompenserades avsaknaden av rumslig överblick utifrån 
placeringen på operationsbordet och informanterna upplevde ”lite mer att man 
är närvarande”. Informanterna gav uttryck för att det inte alltid var nödvändigt 
med verbal kontakt, däremot var det nödvändigt ”att bara kunna vända blicken 
och bli bemött”. Anestesisjuksköterskans placering i rummet påverkar, 
försvårar eller rent av omöjliggör mötet ansikte-mot-ansikte. Utifrån video-
materialet visade det sig hur en patient som låg fjättrad på rygg fick anstränga 
sig kroppsligt för att få ögonkontakt: ”Hon [anestesisjuksköterskan] satt 
bakom mig. Vi såg ju på varandra så här uppifrån [böjer sitt huvud maximalt 
bakåt]…hm…men sen vet jag inte om hon satt där hela tiden, det har jag 
ingen aning om”. 

Utifrån Levinas tankar påkallar ansiktet skyldigheten att göra allt för den 
andre, vilket kan förstås som att anestesisjuksköterskan i mötet med patientens 
ansikte har ett ansvar och en skyldighet att göra allt för den vakna patienten 
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utan att förvänta sig eller begära något i gengäld. Rudolfsson (2007) beskriver 
ansiktets ansvar där vårdarens närvaro innebär ett löfte till patienten om 
tillgänglighet och delaktighet i det vårdande sammanhanget (a.a.). Ändå visar 
avhandlingens resultat att anestesisjuksköterskan vänder sig bort eller befinner 
sig utanför patientens synfält under pågående operation i regional anestesi som 
om patienten vore sövd och inte kommunicerbar. Enligt Levinas (1985/2006) 
är ansvaret närvarande i alla relationer som ett gränslöst ansvar för den andre 
och han använder uttrycket ”här är jag” i betydelsen att vara färdig att göra 
något, att ge i den andres tjänst vad som behövs i ansvarets namn. Utifrån 
Levinas sätt att se på ansvaret kan inte anestesisjuksköterskan säga till 
patienten att ”jag har gjort min plikt” och dra sig ur relationen eller ut ur 
synfältet. Förståelsen för den andres ansikte förtjänar därför ett 
medvetandegörande i klinisk verksamhet så att mötet med patientens ansikte 
inte sker oreflekterat vilket indirekt skulle kunna förorsaka patienten ett 
vårdlidande.  

Förståelsen för blickens betydelse, kopplat till indirekt makt i den 
intraoperativa situationen, kan fördjupas genom att relatera till Foucault 
(1973) och hans begrepp panopticon, det allseende ögat. Panoptik är en 
arkitektonisk term som talar om en plats i en byggnad som tillåter full 
överblick från en viss punkt, till exempel ett centralt vakttorn i ett fängelse. Ur 
den aspekten talar panopticism om ett maktförhållande mellan betraktaren 
och den betraktade (a.a.). Panopticon kan även överföras till en klinisk 
sjukhusmiljö i betydelsen av att ordna, fördela och infoga patienter i 
förhållande till varandra. Det centrala i det panoptiska systemet är den 
osynliga och anonyma övervakningen där patienten blir ett objekt för påverkan 
och undersökning. Patienterna får acceptera att de blir utsatta för vårdarnas 
övervakning, där kroppen som objekt studeras och granskas med en 
maktförskjutning mot betraktaren – till den som utifrån sin kunskap 
diagnosticerar, bedömer och beslutar (Foucault, 2004). Ur detta perspektiv 
kan den vakna patienten på operationsavdelningen ses som en individ satt 
under vetenskaplig övervakning och dokumentation. Under pågående 
operation i regional anestesi övervakas patientens hjärtfrekvens, syrehalt i 
blodet, blodtryck, hastighet på intravenösa infusioner via monitorer. 
Patienterna vet om att de övervakas, men kanske inte av vem eller av hur 
många. För anestesisjuksköterskan innebär det att han eller hon kan observera 
patienten på avstånd utan att möta dennes blick eller vara i närheten (jmf 
Sandelowski, 1997). Patienter har beskrivit vård som distanserande när vårdare 
undviker att möta patienten och viker undan med blicken när de prioriterar 
andra sysslor framför att gå in i ett vårdande möte med patienten (Nyström, 
2003; Nyström, Dahlberg, & Carlsson, 2003).

Den vakna patienten kan således bli sedd som ett objekt för övervakning 
som innebär kontroll, underordning och maktlöshet som i sin tur kan ge 
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patienten en känsla av ensamhet. Ensamhet relaterar enligt Dahlberg och 
Segesten (2010) till upplevelsen av mening och sammanhang, men även i 
relation till andras närvaro. Gemenskap med andra människor är grund-
läggande för existensen (a.a.). Trots att det i operationssalen finns fler vårdare 
än anestesisjuksköterskan i patientens närhet kan denne uppleva en ensamhet 
om samhörighet eller ögonkontakt med de aktuella personerna saknas (jämför 
studie I). Patienten hamnar i ett sammanhang utan mening där tekniken i 
operationssalen kan ta över och påverka relationen och kommunikationen 
mellan patient och anestesisjuksköterska (jmf. studie III).   

Förutsättningarna för att skapa ögonkontakt och ett möte ansikte-mot-ansikte 
kan påverkas av operationssalens funktion som ursprungligen utformats för 
medvetslösa patienter under generell anestesi (Essex-Lopresti, 1999). Vid 
dessa operationer befinner sig anestesisjuksköterskan alldeles bakom 
patientens huvud för att kunna övervaka men även för att snabbt kunna agera 
utifrån patientens vitala funktioner via den tekniska apparatur som står tätt 
intill patienten. Därtill kommer apparatur som används av operationsteamet 
och som tar plats runt patienten. Följden blir att inget naturligt utrymme finns 
för anestesisjuksköterskan att befinna sig sittande i den vakna patientens 
synfält under operation i regional anestesi. Operationssalens utformning kan 
kontrasteras mot ett ökande antal operationer med patienter som är mer eller 
mindre vakna under operation (Delikoukos & Gikas, 2007; Ternisien, m.fl., 
2006; van Raders, m.fl., 2007; Weidmann & Grundy, 2008).  

Behovet av teknisk utrustning och beaktande av krav på hygien och 
sterilitet i operationssalen lämnar inte utrymme för anestesisjuksköterskan att 
befinna sig i patientens synfält. Sandelowski (1997), van der Riet (1997) och 
Barnard och Sandelowski (2001) menar att användandet av teknik påverkar 
sjuksköterskan genom att föras i en speciell riktning, vilket kan vara bort från 
patienten och själva vårdandet (a.a.). Sandelowski (1997) refererar till studier 
där sjuksköterskor, som använde teknik, beskrev sig själva som monitorer som 
vakade över tekniken istället för att vaka över patienten. Indirekt upphörde 
sjuksköterskorna att använda sin egen sensibilitet och tolkningsförmåga (a.a.). 
Problemet ligger inte i tekniken utan i hur den används, vilken mening 
tekniken tillskrivs av dem som använder den, synen på patienten som ett 
objekt eller subjekt i vårdandet och vårdandet som teknologiskt eller holistiskt 
(Timmermanns, 1997). Förmågan som teknologin har att dra blickarna åt sig 
gör att patienten riskerar att betraktas som, eller kan komma att uppleva sig 
själv som, ett objekt (Almerud, Alapack, Fridlund, & Ekebergh, 2007) genom 
att vårdpersonalens uppmärksamhet riktas mot tekniken istället för mot 
patienten och själva vårdandet (Sandelowski, 1997). I en tekniktät miljö är 
patienter i en tillvaro där teknologin tas för given, och patienterna fråntas 
därmed kontrollen över sin kropp och sitt liv. Patientens autonomi minskar 
och integriteten kränks när individen inte kan påverka sin situation (Almerud, 
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2007). Teknik och teknologi ska inte behöva stå i motsats till närhet och 
beröring i patient- och vårdrelationen i miljöer där högteknologisk utrustning 
används, utan tvärtom borde den ge tid och rum för vårdandet (Almerud, 
2008).  

Det är i mötet mellan patient och anestesisjuksköterska som innebörden av att 
vara vaken under operation i regional anestesi skapas (I). För patienten kan en 
operation vara en tidigare okänd upplevelse, medan situationen och 
omgivningen är välkänd för anestesisjuksköterskan där patientens operation är 
en av arbetsdagens inplanerade operationer (I-II). Under pågående ortopedisk 
operation kan doften av bränt kött samt ljud från en borr, såg eller hammare 
orsaka rädsla eller oro hos den vakna patienten (Mauleon, m.fl., 2007). 
Anestesisjuksköterskan är van vid dessa ljud och dofter och reflekterar inte 
över detta, utan tar det för givet som en naturlig del tillhörande operations-
proceduren.  

Med ett patientfokus i vårdvetenskaplig mening, som innebär att vårda 
med livsvärlden som grund (Dahlberg & Segesten, 2010) finns anspråk på att 
anestesisjuksköterskan försöker förstå, se, beskriva, analysera och förklara de 
aspekter som finns i vårdandet, såsom det erfars av den vakna patienten. 
Därigenom finns behov av öppenhet inför patientens sätt att förstå och 
hantera sin situation. Med hjälp av öppenhet kan anestesisjuksköterskan 
reflektera över att för den vakna patienten är de intraoperativa upplevelserna, 
för att använda Merleau-Pontys uttryck, något som genomlevs47 medan 
upplevelserna visar sig för anestesisjuksköterskan. Anestesisjuksköterskan kan 
leva situationen genom patienten men aldrig på exakt samma sätt som 
patienten. I mötet med patienten kan anestesisjuksköterskan bejaka och hjälpa 
patienten att kommunicera sin livsvärld. Däremot kan kommunikationen 
försvåras av den förförståelse anestesisjuksköterskan har om han eller hon 
försöker förstå utifrån tidigare erfarenheter eller genom att bestämma det 
obestämda för snabbt (jmf. Dahlberg, 2006b), vilket kan hindra eller utestänga 
förståelsen av patientens upplevelser.  

För att förstå hur patienten upplever den intraoperativa situationen kan 
anestesisjuksköterskan kliva ur sin egen förståelsehorisont med hjälp av den 
reflekterande hållningen48 för att därigenom ifrågasätta, sakta ner och 
problematisera förståelseprocessen så att inte patientens upplevelser tas för 
givet på förhand (jmf. Dahlberg, 2006b). Utifrån den reflekterande hållningen 
kan anestesisjuksköterskan med öppenhet lyssna till patienten, även om det 
som berättas tycks overkligt, och se varje patient utan ett raster av förståelse 
från tidigare operationssituationer. Den reflekterande hållningen är ett 

                                                        
47 ”For him these situations are lived through, for me they are displayed.” Merleau-Ponty (1945/2009, 
s. 415).  
48 Se sidan 25. 
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förhållningssätt som hjälper anestesisjuksköterskan att granska och reflektera 
över sin egen uppfattning och förståelse av hur den vakna patienten erfar det, 
för att undvika att inte oreflekterad erfarenhet rutinmässigt ‘lyfts över’ från en 
patient till en annan. Det viktiga är hur varje patient erfar operations-
situationen, vilken mening och vilka innebörder som påverkar patientens 
upplevelser intraoperativt.  

Med ett öppet och följsamt förhållningssätt i det intraoperativa vårdandet 
ses och bekräftas patientens levda erfarenheter där patientens livsvärld 
uppmärksammas. Öppenhet och följsamhet innebär att anestesisjuksköterskan 
möter patienten så förutsättningslöst som möjligt, trots att han eller hon har 
en förförståelse med sig i mötet med patienten. Utan medvetenhet om 
förförståelsen finns en risk att anestesisjuksköterskan möter patienten för att 
bekräfta det han eller hon redan vet och inte ser möjligheten i att använda 
tidigare kunskap och erfarenheter för att förstå patientens upplevelser som 
något nytt. Utan en öppenhet i mötet med patientens erfarenheter finns risken 
att patientens berättelse anpassas till anestesisjuksköterskans förförståelse. 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att öppenhet i allt vårdande är att 
kritiskt granska den egna medvetenheten om sin medverkan i relationen till 
patienten. Öppenheten fordrar en förmåga att bli överraskad för det oväntade 
och med tålamod vänta på att patientens livsvärld visar sig. Följsamheten 
innebär att livsvärlden får visa sig utan att tvingas in i någon förutbestämd 
struktur (a.a.). För anestesisjuksköterskan innebär det att använda sin 
professionella expertkunskap och samtidigt använda sig utav öppenhet och 
följsamhet för att möta och uppmärksamma patientens livsvärld så 
förutsättningslöst som möjligt.  

Syftet med vårdvetenskaplig forskning är, som tidigare nämnts, att skapa 
kunskap som kan utveckla och förbättra vårdandet samt att genom vårdandet 
öka välbefinnandet för människan i olika livssituationer (Dahlberg, m.fl., 
2003; Eriksson, 1992, 2001). Ett annat syfte för forskning är att bidra till att 
göra det möjligt för vårdaren att få förståelse för en specifik vårdsituation och 
identifiera faktorer som måste tas i beaktande för att kunna planera vården 
(Polit & Beck, 2012). Resultaten från studie I-IV bidrar var för sig till en 
befintlig kunskapsmassa, men det är den sammantagna kunskapen och 
förståelsen för den vakna patientens upplevelser och behov som ska förmedlas 
till den kliniskt verksamma sjuksköterskan för att komma patienten till godo.  

Ur en forskares perspektiv är det lätt att beskriva hur man själv avser att 
forskningen ska komma vården till gagn och vilka åtgärder som är rimliga att 
utföra utifrån forskningens resultat. Men kliniska implikationer måste vara 
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genomförbara och upplevas relevanta av vårdare i deras kliniska arbete. Som 
forskare är det önskvärt att forskningsresultaten har betydelse för den kliniska 
verksamheten, men precis som olika forskningsmetoder passar till olika 
forskningsfrågor, passar olika forskningsresultat till olika verksamheters behov 
och förutsättningar. Det optimala är, enligt Nilsen (2011), om den kliniska 
verksamheten efterfrågar forskningsresultat eftersom forskningsbaserad 
kunskap (t.ex. modeller, ramverk, empiriska resultat) som integreras med 
befintlig praktikbaserad kunskap (t.ex. yrkeskunnande, förmågor, attityder) 
har visat sig möjliggöra ett djupare lärande. Den praktikbaserade kunskapen 
används för att hantera problem och svårigheter i det dagliga arbetet som gör 
att nya situationer hanteras som något man tidigare stött på (a.a.). I en 
vårdkontext kan det förstås som att det finns en risk att vårdare drar slutsatser, 
utan problematisering eller kritisk granskning, då vårdare känner igen en 
situation utifrån tidigare erfarenhet. Detta kan jämföras med studie III där 
anestesisjuksköterskor i mötet med patienten sågs agera utifrån praktikbaserad 
erfarenhet och stundtals lät sitt förgivettagande stå i vägen utan att reflektera 
över att situationen eventuellt är ny för patienten. Med kritisk granskning och 
analys i klinisk verksamhet kan ett ifrågasättande behövas för att göra 
eventuella modifieringar gällande tankar, beteenden och uppfattningar kopplat 
till praxis. Bilson (2006) har visat att forskning kan användas för att underlätta 
för vårdare att se på sitt arbete på nytt sätt och resonera kring de under-
förstådda antaganden som styr arbetet.  

Om förväntningarna är att forskningsresultat ska presentera enkla lösningar 
och ge konkreta svar på hur specifika problem ska lösas är modellen (IV) som 
presenteras i denna avhandling inte ett färdigutvecklat svar. Modellen 
innehåller forskningsbaserad kunskap och har tagits fram utifrån påpekandet 
att som forskare ta ansvar för att vårdvetenskapliga forskningsresultat överförs 
till klinisk praxis (jmf. WHO, 2004). Innehållet i modellen har skrivits med 
ett språk riktat till den kliniskt verksamma sjuksköterskan för att därigenom 
öka modellens tillgänglighet och användbarhet. Svensson (2002) menar att 
forskningsbaserad kunskap kan underlätta ett överskridande av det specifika 
här-och-nu-sammanhanget jämfört med kunskap som baseras primärt på 
erfarenhet. Forskning kan på så sätt vidga vyer, stimulera till nytänkande och 
bekräfta befintlig praxis och explicitgöra outtalade tankar och ge begrepp 
(a.a.). Med hjälp av modellen kan de bärande begreppen närhet, 
kommunikation och interaktion hjälpa till att konceptualisera och stimulera 
till nya sätt att förstå sin praktik som anestesisjuksköterska, men framförallt att 
förstå och reflektera över patientens upplevelser av den intraoperativa 
situationen.     

Svenska hälso- och sjukvårdslagen reglerar i sina styrdokument att vård ska 
baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och att sjuksköterskor har ett 
yrkesansvar att följa med i och använda sig av forskningsresultat 
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(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskors beslut ska baseras på deras kompetens 
för att kunna individualisera vården för varje patient utifrån bästa tillgängliga 
forskningsresultat (Youngblut & Brooten, 2001). En viktig del av 
sjuksköterskans roll är således att vara forskningskonsument (Polit & Beck, 
2012) och att vårda utifrån de senaste forskningsrönen (Thompson, m.fl., 
2008). Implementering av forskning i praktiken bidrar till effektiv vård (Di 
Censo, Guyatt, & Ciliska, 2005), optimering av behandlingsresultat och 
förbättrad omvårdnadskvalitet (Wallin, 2009; Woods & Magyary, 2010). 
Denna premiss får stöd i litteraturen eftersom felaktig vård har inverkan på 
behandlingsresultat och som ett indirekt resultat en påverkan på patientens 
livskvalitet (Berglund, Westin, Svanström, & Johansson Sundler, 2012).  

Trots den ständigt ökande mängden forskningsresultat når inte ny kunskap 
ut till gagn för den patientnära vården (Evensen, Sanson-Fisher, D'Este, & 
Fitzgerald, 2010). Det finns hinder för att öka användningen av forskning och 
införliva dess resultat i klinisk praxis, såsom att sjuksköterskor upplever brist 
på tid (Hutchinson & Johnston, 2006), problem med att tolka och använda 
forskningsresultat som anses för akademiska, statistiska eller anses sakna 
klinisk trovärdighet (Thompson, m.fl., 2001). Forskare har därför ett ansvar 
att överväga om deras forskningsresultat kan omsättas i praktiken (Rahm 
Hallberg, 2009) till den kontext sjuksköterskan är verksam i (Cummings, 
Estabrooks, Midodzi, Wallin, & Hayduk, 2007). Detta understryks av WHO 
som betonar att tyngdpunkten bör ligga på att överföra kunskap till åtgärder 
för att överbrygga klyftan mellan den kunskap som finns och vad som faktiskt 
görs i klinisk praxis (WHO, 2004). Således finns uttalade behov av att föra ut 
vårdvetenskapliga forskningsresultat i vården samtidigt som det finns 
förväntningar på att vården ska implementera forskningens resultat så att 
patienter kan erbjudas bästa möjliga vård.  

Avhandlingens resultat visar att det är angeläget med intraoperativ vård som 
utgår från patientperspektivet och som betonar patientens upplevelser. I 
vården av vakna patienter är det viktigt att lyssna till och tillvarata patientens 
perspektiv för att genom ett öppet och följsamt förhållningssätt i mötet med 
den vakna patienten utveckla den individuella vården. 

Med stöd i avhandlingens resultat kan vårdare, men även studenter, få 
djupare förståelse för innebörden av att vara vaken under operation i regional 
anestesi. Förståelsen kan användas för att planera, organisera och utföra olika 
åtgärder som berör vakna patienter under operation i regional anestesi.  

Kunskap om innebörden av att vara vaken ur ett patientperspektiv kan 
användas i utbildning inom hälso- och sjukvård såsom specialistutbildning för 
sjuksköterskor verksamma inom anestesi- och operationssjukvård.  
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Modellen kan användas för att stimulera till reflektion och diskussion 
utifrån begreppen närhet, kommunikation och interaktion för att möta och 
vårda den vakna patienten i det intraoperativa vårdande rummet. Modellens 
innehåll kan ge vårdare och studenter möjlighet att utveckla sin 
kommunikations- och interaktionsförmåga med den vakna patienten 

Ett utbildningsunderlag, baserat på avhandlingens resultat, kan tas fram 
utifrån de case som presenterats i studie III. Casen kan utgöra underlag till 
vinjetter där studenter eller vårdare genom rollspel kan omsätta 
forskningsresultat i klinisk praxis för att utveckla blickens och interaktionens 
betydelse i mötet med den vakna patienten.  

Det behövs fortsatt forskning för hur utbildning och handledning kan 
utformas för att vårda och möta den vakna patienten under operation i 
regional anestesi. 

Ett område för fortsatt forskning som följer av resultaten är operations-
salens utformning. Operationssalen är utformad för operationer i generell 
anestesi och inte för att anestesisjuksköterskan ska kunna sitta i den vakna 
patientens synfält under operationer i regional anestesi.  

I avhandlingen har anestesisjuksköterskornas röster inte blivit hörda trots 
att de av informanterna beskrivits som signifikanta vårdare. Detta öppnar upp 
för fortsatt forskning för att ytterligare fördjupa förståelsen för den vakna 
patientens situation ur ett vårdarperspektiv, till exempel med individuella – 
eller fokusgruppsintervjuer.  

Vårdarperspektivet är även ett sätt att utveckla och komplettera modellen 
för intraoperativt vårdande. Med implementering och prövning av modellen 
behöver även dess effekter följas upp och utvärderas.  

Avhandlingens resultat bidrar med fördjupad kunskap om innebörden av att 
vara vaken under operation i regional anestesi till redan befintlig perioperativ 
forskning. Få studier har tidigare haft ett så tydligt patientperspektiv med 
fokus på att fördjupa förståelsen för patientens intraoperativa upplevelser och 
situation. Avhandlingens vetenskapliga ansats har möjliggjort att synliggöra 
patientens intraoperativa upplevelser med hjälp av vårdvetenskap på 
livsvärldsteoretisk grund. Den filosofiska belysningen utifrån Merleau-Pontys 
filosofi tillför en förståelse av att som patient befinna sig i en intraoperativ 
situation, hur den bedövade kroppen upplevs och kan förstås ur ett 
patientperspektiv och hur mening skapas i mötet mellan patient och 
anestesisjuksköterska. Avhandlingens resultat som syntetiserats till en modell 
tillför kunskap om hur det intraoperativa vårdandet kan stödja och stärka den 
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vakna patientens välbefinnande genom närhet, interaktion och kommunika-
tion med hjälp av anestesisjuksköterskans genuina närvaro. Den kunskap som 
framkommit kan bidra till att synliggöra vikten av vårdarens genuina närvaro 
för patienten i ett för dem gemensamt vårdande rum. Denna kunskap bidrar 
på så sätt såväl till vårdvetenskapens teoriutveckling som vårdpraxis. 
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Karlsson, Ann-Christin. (2013). Being awake during surgery in regional 
anesthesia - from patients’ experiences to a caring model.  

 
Key words: anesthesia care, intraoperative caring model, hermeneutics, 
patient’s experiences, patient-nurse interaction, phenomenology, philosophy, 
reflective lifeworld research, regional anesthesia, video recording 
 
Background  
Previous research in the surgical and anesthesiological context has focused on 
patients’ experiences before and/or after surgery under general anesthesia. 
Only a few studies have sought to illuminate or deepen the meaning of being 
awake during surgery under regional anesthesia. This is in spite of the fact that 
regional anesthesia has become increasingly common in surgery today, where 
patients are more or less awake during the whole or large parts of the surgical 
procedure. A review of research shows that there is knowledge, both nationally 
and internationally, on patients’ experiences of care in aspects such as pain, 
anxiety, information and education. However, despite the comprehensive 
perioperative research available, we lack qualitative and empirical research on 
awake patients’ experiences that might deepen our understanding of the 
patients’ perspective intraoperatively. Such research is needed to optimize the 
care situation for both patient and caregiver. 

The anesthesia and surgical situation involves a meeting between the 
patient and the nurse anesthetist, where the nurse anesthetist’s understanding 
and knowledge of the patient’s unique experience forms the basis for optimal 
individual care. A deeper understanding of the awake patient’s experiences is 
of great concern, as the patients’ opportunities to express themselves and to be 
heard have proved to be limited in previous research, which may cause 
suffering that might remain invisible intraoperatively. It is therefore important 
to study the awake patient’s experiences, as there is a risk that the caregiver’s 
focus in this high-tech environment is dominated by caring from a biomedical 
perspective—for example, against surveillance equipment—rather than on the 
patient’s experience of the situation here and now. For the perioperative care 
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process, the ‘perioperative dialogue’ exists as a model and tool. However, this 
model does not explicitly deal with the patient’s intraoperative experience and 
the requirements for care of the awake patient in this environment.  

There is a lack of qualitative research on how awake patients’ experiences 
can be utilized in their care so that the nurse anesthetist can support the awake 
patient’s intraoperative well-being. A ‘lifeworld’ approach to the caring science 
provision aims to individualize intraoperative care through competence, 
knowledge and reflection. Patients’ experiences are the essential foundation for 
the design of intraoperative care with a distinct patient perspective. 

The central aim of this thesis is to contribute to the understanding and 
knowledge that further deepens the meaning of being awake during surgery 
under regional anesthesia from the patient’s perspective. This contribution will 
help to fill the knowledge gap identified by the Swedish Society of Nursing 
(SSF) in collaboration with the Swedish Council on Health Technology 
Assessment (SBU) concerning how awake patients experience the 
intraoperative period. To be awake during surgery is a subjective experience, 
and by focusing on and deepening the patient perspective, we work towards 
bridging the gap between the patient’s and the carer’s perspective of being in 
an intraoperative situation. In order to further develop intraoperative care, the 
awake patient’s lived experiences must be described and documented, and the 
knowledge generated then transformed in order to benefit patients through 
the anesthesia nursing profession.  

 
Overall and specific aims 
The overall aim of the thesis is to describe the experiences of awake patients 
under surgery in regional anesthesia, and to develop a model for intraoperative 
care that can support and enhance patients’ well-being during the 
intraoperative period. 

 
The specific aims are: 
 
I. To uncover the meaning of being awake during surgery in regional 

anesthesia. 
II. To illuminate from a philosophical point of view the awake 

patient’s situation, the patient’s experience of the lived body, and 
how meaning is created in interaction with the nurse anesthetist. 

III. To interpret and describe the patient-nurse anesthetist interaction 
during regional anesthesia.  

IV. To present an intraoperative caring model for the awake patient. 
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Scientific approach and method 
Caring science theory based on a lifeworld approach forms the theoretical 
perspective of this thesis. This means that the foundation is to be found in the 
patient perspective. The ontological and epistemological framework is based 
on phenomenology.  
 
Study I 
Study I was an interview study with nine patients scheduled for knee or hip 
replacement surgery under regional anesthesia. The interview style was that of 
a dialogue in which the aim is to achieve openness and flexibility. The 
informant’s attention was directed towards the phenomenon and a reflective 
process was encouraged with the use of penetrating and open-ended questions. 
Data collection and analysis were guided by a reflective lifeworld approach 
based on phenomenological philosophy and lifeworld theory. A bridled 
approach was used in order to maintain openness and not make definite what 
was indefinite too quickly.  
 
Study II 
Study II is theoretical in nature, and draws on the works of Maurice Merleau-
Ponty In order to gain a deeper understanding of being awake during surgery 
under regional anesthesia. Based on the empirical results of study I, analysis 
was conducted through the work of the aforementioned philosopher, who has 
roots in lifeworld theory, in order to elucidate the following questions: How 
can the patient’s experiences and descriptions of the lived body during surgery 
in regional anesthesia be further understood? What is the meaning of being in 
a new situation? How can the quest for proximity to the nurse anesthetist be 
further understood in the intraoperative context? A number of meanings have 
emerged and a greater understanding is generated through the use of 
philosophical works. 
 
Study III 
In study III, video recordings were conducted during surgery under regional 
anesthesia. Three patients and three nurse anesthetists participated in the 
study. The data comprised 6 hours and 48 minutes of recorded material from 
the three patients’ intraoperative situations, which was then divided into 144 
episodes of interaction between the patients and the nurse anesthetists. A 
hermeneutic qualitative approach, inspired by Ricoeur and Gadamer, was used 
to describe and, interpret these interactions. 
 
Study IV 
Study IV synthesized and translated the empirical and theoretical findings of 
studies I–III into an intraoperative caring model, with its theoretical 
foundation in lifeworld theory. The synthesis of the data underpinning the 
model was inspired by Gadamer’s thoughts on hermeneutic understanding and 
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the hermeneutic circle, and was performed through a dialogue with the texts 
from the previous findings and carried out in a dynamic and iterative process, 
moving back and forth between the texts.  
Ethical considerations 
The ethical implications of the studies involving human informants (I and III) 
were considered in line with the Helsinki Declarations (2009). The Local 
Ethics Committee of Lund, Sweden, approved studies I and III. The 
requirements based on the principles of informed consent, confidentiality and 
use have been applied in study I and III.  
 
Findings 
 
Study I 
The first study uncovered the meaning of being awake during surgery under 
regional anesthesia. The phenomenological analysis revealed that being awake 
during surgery can be compared with walking a tightrope due to ambiguous 
feelings. The patients’ experiences were elucidated as follows: balancing 
between proximity and distance in the operating theatre, balancing between 
having control and being left out, the partly inaccessible body being handled 
by others, and the nurse anesthetist’s significant role. It was shown how the 
patient’s body is at risk of becoming an object during surgery, when regional 
anesthesia breaks contact with parts of the body. It was revealed how the 
patient entrusts to the carer, and especially to the nurse anesthetist, the 
responsibility for the body over which he/she no longer has control or 
recognizes in a familiar way. Therefore, nurse anesthetists need to pay 
attention to the patient’s lived experiences and individual needs for 
intraoperative support. 
 
Study II 
Study II drew on the works of the French phenomenological philosopher 
Maurice Merleau-Ponty to offer reflections on the findings of study I 
concerning the patient’s being in a new situation, the perception of the partly 
anaesthetized body, and quest for proximity to the nurse anesthetist. What 
clearly emerged from this analysis was an understanding of the temporary 
disruption between the patient’s partly anaesthetized body and the 
surrounding world, while the patient is being exposed to new experiences in an 
unfamiliar environment. The need for an ‘intraoperative caring space’ where 
the patient and the nurse anesthetist can interact became evident, as did the 
importance of the nurse anesthetist’s proximity to the patient. In this 
‘intraoperative caring space’, the nurse anesthetist can act as the patient’s 
‘bodily extension’ to bridge any gaps between the patient’s experiences and the 
situation in itself. Therefore, the nurse anesthetist needs to reflect on the 
awake patient’s intraoperative experiences as they are being lived—experiences 
that are only disclosed to the nurse anesthetist. 
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Study III 
The hermeneutic analysis of video-recorded interactions between patient and 
nurse anesthetist revealed how the patient’s body is the focal point for 
interaction and how the nurse anesthetist plays a major role in the interaction. 
However, the patient was not always in the centre of the nurse anesthetist’s 
direct attention, and the nurse anesthetist took ambiguous approaches, varying 
between attentive care and inattentive distance towards the awake patient. It 
became clear how the nurse anesthetist’s professional actions, or ‘doing’, at 
times dominated the patient’s existential being in the intraoperative situation, 
and how the nurse anesthetist was in either ‘present presence’ or ‘absent 
presence’ in the patient’s visual field during surgery. The findings conveyed 
insights into patient-nurse anesthetist interaction that open up possibilities for 
nurses to understand and reflect upon their own practice in an expanded way. 
 
Study IV 
The focal point for the presented intraoperative caring model is the awake 
patient’s lifeworld, which presupposes the intersubjective relationship between 
the patient and the nurse anesthetist. The model is intended as a clinical tool 
to approach the patient in his/her existential intraoperative situation and to 
illustrate for nurse anesthetists the possible impact of interaction and 
communication on the delivery of intraoperative nursing care. The model can 
help to reflect upon actions taken in the course of anesthesia care in the 
intraoperative context, where routines and behaviors may be deeply anchored 
in the anesthesia caring tradition and taken for granted. The model suggests 
ways in which the nurse anesthetist can understand and reflect on the awake 
patient’s lived experiences during surgery, and thereby guide and support the 
patient in adjusting to the situation and enhance the patient’s intraoperative 
well-being through a genuine caring encounter. The model can be used for 
educational purposes to reflect on the possible impact of the nurse anesthetists’ 
proximity, interaction and communication skills on the delivery of 
intraoperative nursing care. For educational purposes the model can preferably 
be combined with video recordings and, by means of reflection, develop 
patient interaction and communication skills under supervision. 
 
Conclusions and implications 
The findings of this thesis contribute to existing perioperative research and 
can serve as a basis for knowledge development in intraoperative care. It is 
hoped that they might also raise awareness that care for the awake patient 
cannot be performed on formal routines that might disregard the uniqueness 
of each patient’s situation. Any gap between the patient’s experiences and the 
situation can be bridged when the nurse anesthetist acts as the patient’s bodily 
extension, and links the patient as a subject to the world in the intraoperative 
situation.  
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The findings and knowledge that have emerged can help to highlight the 
importance of the nurse anesthetist’s ‘present presence’ in the intraoperative 
caring space. The findings could be used to further educate nurses about the 
possible impact of their interaction and communication behavior on the 
delivery of intra- and postoperative nursing care. A relevant step might be to 
show video-recorded interactions to help nurses to reflect on their own 
practice. Such reflections would enable nurses to access, understand, and learn 
through lived experiences, and thus develop their professional skills in 
intraoperative care. The nurse anesthetist needs to understand each awake 
patient’s experiences of the lived body in order to guide the patient in their 
adjustment to the situation.  

The core of caring in the intraoperative context is to support the awake 
patient to dwell in the situation and to attain a state of intraoperative well-
being. The findings show how nursing research using phenomenological 
philosophy can help uncover new meanings known only to the patients living 
the experience.  
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“Du är en del av någon annans upplevelse” – ja, de orden har jag läst många 
gånger på en annonspelare ombord på färjan mellan Gotland och Oskarshamn 
under min doktorandtid, för vidare färd mot Blekinge Tekniska Högskola 
eller mot Linnéuniversitetet. Jag vill därför börja med att rikta ett varmt tack 
till er informanter som lät mig få ta del av er livsvärld, era upplevelser och 
erfarenheter. Era erfarenheter utgör grunden för resultaten i avhandlingen. 
Tack även till sjuksköterskorna på ortopedmottagningen som hjälpte mig att 
komma i kontakt med informanterna.  
 
Jag vill tacka Sektionen för hälsa vid Blekinge Tekniska Högskola för 
finansiering av mina doktorandstudier och Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö för möjligheten att gå forskar-
utbildningen. 
 
Mitt varmaste och innerligaste tack riktar jag till mina handledare. Ett 
hjärtligt tack till lektor Annika Larsson Mauléon som lotsade mig in i 
forskningsvärlden. Du har följt och stöttat mig hela vägen sedan vi träffades 
första gången på Grödby gård i september 2006 där vi diskuterade projektet 
och plockade svart trumpetsvamp. Ett varmt tack till professor Margaretha 
Ekebergh, som var min första huvudhandledare, för dina kunskaper i 
vårdvetenskap, filosofi och metodologi. Ett innerligt tack till docent Sofia 
Almerud Österberg, min nuvarande huvudhandledare, för din entusiasm för 
forskning, din enorma energi och tydlighet. Ditt stöd i slutfasen av 
avhandlingsarbetet värdesätter jag å det varmaste. Tillsammans har era 
erfarenheter och era kunskaper inom forskning och vårdvetenskap ödmjukt 
visat mig vägen i avhandlingsarbetet. Ni har stöttat och väglett mig under min 
doktorandtid vilket har utvecklat mig personligen och samtidigt fört studierna 
framåt. Ni har tålmodigt svarat på frågor, läst ofärdiga analyser och 
manuskript. När jag har vacklat har ni stöttat mig och fått mig att växa i det. 
Återigen mitt varma tack.   
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Tack till docent Claes Ekenstam, Högskolan i Borås, och doktorand Niklas 
Andersson, Linnéuniversitetet Växjö, som skickligt och noggrant granskade 
mitt manuskript vid mittseminariet. Tack till professor David Brunt och lektor 
Ulrica Hörberg, båda vid Linnéuniversitetet i Växjö, för kritisk och noggrann 
granskning vid mitt kappaseminarium som gav en kick inför slutförandet av 
avhandlingen.  
 
Tack till professor David Brunt som språkgranskat mina engelska texter. Tack 
till adjunkt Ingrid Gustafsson för sakkunnig granskning av bakgrunden i 
kappan. Tack Anna Ericsson för illustrationen till omslaget på avhandlingen. 
Tack Kristina Julin för all hjälp med mallen till avhandlingen och din 
medmänskliga värme. Tack till Fateme Yazdi för hjälp med att ta fram 
illustration till modellen. Tack till lektor Maria Lindgren som i elfte timman 
språkgranskade kappatexten. Tack till arbetsvetaren och fil.dr Markus Sanches 
Svensson för hjälp med videofilmningarna.  
 
Jag har haft den stora äran att få dela mina upplevelser med många underbara 
doktorander under forskarutbildningen. Mia Berglund från Skövde – det var 
många och långa filosofiska och vårdvetenskapliga samtal vi hann med mellan 
skratten om kvällarna på Esplanad. Tack till min mentor Carina Elmqvist, 
min själsfrände och livlina, som satt mig in i akademins och fenomenologins 
värld. Tack Carina Harstäde för ressällskap och för stöd och uppmuntran – du 
är en god lyssnare som fick mig att börja läsa engelska deckare. Till alla 
doktorander, ingen nämnd och ingen glömd, vid Linnéuniversitetet i Växjö 
och vid sektionen för hälsa på BTH riktar jag ett gemensamt tack för 
inspirerande möten, skratt, samtal och gemenskap.   

Ett stort tack till vänner och familj som funnits i min närhet fast jag mest varit 
frånvarande i min närvaro de sista åren. Tack käraste Eva och Lotta för att ni 
försökt lära mig leva efter begreppet ”good enough”. Ett särskilt tack till 
moster Marianne Lagerholm som oförtrutet stöttat och uppmuntrat på bästa 
sätt i vått och torrt. Mitt största och varmaste tack går till Bernt, min man och 
själsfrände. Utan dig, ditt stöd och ditt outsinliga tålamod hade inte detta 
avhandlingsarbete varit möjligt. Anna och Sara, våra kära döttrar, tack för ert 
stöd och er uppmuntran trots min tidvis sinnliga frånvaro – jag är stolt över att 
få vara er mor!  
 
Av alla upplevelser och av alla möten har jag nu blivit mången erfarenhet 
rikare!  

 
Lojsta 3 november 2013 
Ann-Christin Karlsson 
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