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ABSTRAKT 
Bakgrund: Det är vanligt att patienter som ska genomgå generell anestesi och 

operation är ängsliga och oroliga preoperativt. Denna stress har en negativ inverkan på 

hela det perioperativa förloppet. Därför är det viktigt att anestesisjuksköterskan 

uppmärksammar dessa patienter och bemöter dem på ett förtroendefullt sätt. 

 Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av hur en känsla av 

trygghet och tillit kan förmedlas till vuxna, med preoperativ ängslan och oro inför 

generell anestesi och operation. Metod: Systematisk litteraturstudie som bestod av åtta 

kvalitativa vetenskapliga studier. Dessa granskades och analyserades utifrån 

litteraturstudiens frågeställning. Resultat: Fyra teman för att förmedla trygghet och tillit 

blev Omvårdnadsrelation, Värdighet, Holistiskt synsätt och Kompetens. Den 

perioperativa dialogen gör omvårdnaden synlig och skapar ett meningsfullt 

sammanhang för patienten, som därigenom känner sig sedd och deltagande i 

situationen. Denna interaktion bidrar till att patienten känner sig trygg nog att 

överlämna sig i anestesisjuksköterskans händer. Slutsats: Resultatets fyra teman är alla 

betydelsefulla och sker integrerat med varandra i mötet med patienten. Tillsammans kan 

dessa teman ses som anestesisjuksköterskans nyckel till att skapa en förtroendefull 

omvårdnadsrelation som ger patienten trygghet och tillit. 
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1. INLEDNING 

Att arbeta som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvården är intressant, utmanande 

och ett yrke att vara stolt över. I vårt dagliga arbete som anestesisjuksköterskor möter vi 

patienter som är mer eller mindre ängsliga och oroliga inför sin anestesi och operation. 

Anestesi- och operationsverksamheten är strukturerad och tidseffektiv, och det är av 

största vikt att under dessa rådande omständigheter uppmärksamma patientens unika 

och individuella behov. Den preoperativa omvårdnaden är många gånger avgörande för 

patientens upplevelse av hela det perioperativa förloppet, det vill säga före, under och 

efter operationen. Som anestesisjuksköterska är det därför viktigt att skapa en god 

relation med patienten och förmedla en känsla av trygghet och tillit innan 

anestesiinduktionen, med det menas anestesins inledning. Om detta inte fungerar 

tillfredsställande, är risken stor att det bidrar till en rad negativa konsekvenser för 

patienten både psykiskt och fysiskt. Att kunna förmedla patienten en känsla av trygghet 

och tillit är en konst som vi upplever att vi i vår profession inte talar så mycket om 

kollegor emellan. Vi anser att denna tysta kunskap förtjänar att lyftas fram och belysas 

ur ett vetenskapligt perspektiv.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Historik 

Anestesi och kirurgi har alltid varit mer eller mindre associerat med ängslan och oro 

(Boeke, Stronks, Verhage & Zwaverling, 1991). För cirka tjugo år sedan så var det 

vanligt att i princip alla patienter som skulle opereras, fick någon form av 

premedicinering för att minska sin ängslan och oro. Traditionell farmakologisk 

behandling var ofta sederande/ lugnande preparat såsom benzodiazepiner. Det gav en 

god ångestdämpning, måttlig sedering samt en viss grad av muskelavslappning. 

Premedicinering med ångestdämpande effekt ges idag inte längre på rutin på grund av 

dess icke önskvärda bieffekter såsom hemodynamisk instabilitet, amnesi, agitation och 

hyperaktivitet (Bringman, Giesecke, Thorne & Bringman, 2009). Däremot bör 

premedicinering ges i de fall det är indicerat. Det viktigaste är att det har gjorts en 

individuell bedömning i varje sådant enskilt fall (Lindahl, 1984).  

 

Begreppet Perioperativ Omvårdnad skapades redan under 1960-talet av amerikanska 

operationssjuksköterskornas riksförening och innebar att patienter skulle erbjudas en 

individualiserad, trygg och säker omvårdnad vid sin operation. Perioperativ omvårdnad 
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omfattar anestesi- och operationssjuksköterskans omvårdnad på operationsavdelningen, 

i samband med patientens operation och omfattas av tre faser: pre-, intra- och 

postoperativt. Preoparativt är tiden före operationen, intraoperativt är tiden då 

operationen genomförs och postoperativt är tiden efter operationen. Den perioperativa 

omvårdnaden har utvecklats kontinuerligt sedan 1980- talet och bygger i huvudsak på 

att det mellan patienten och specialistsjuksköterskan ska skapas en relation med 

kontinuitet (Wikipedia, 2014). 

 

2.2 Anestesisjuksköterskans profession 

Anestesisjuksköterskan har ett mångsidigt och krävande arbete. Det krävs ingående 

kunskaper och erfarenheter, inte enbart inom den egna specialiteten, utan dessutom 

inom andra kliniska och tekniska områden. Därför ställs stora krav på brett kunnande. 

Anestesisjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att bistå med anestesi, 

bedövning, sedering och analgesi. Patienter som kommer till operationsavdelningen har 

alla olika bakgrund och olika fysiologiska tillstånd att ta hänsyn till (Halldin, 2005). 

Enligt kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor ingår det även att i den 

anestesiologiska omvårdnaden kunna skapa tillit och trygghet till patienen i det korta 

preoperativa mötet som sker innan patienten sövs. Patientens autonomi och individuella 

behov ska alltid stå i centrum för att vården ska bli den bästa möjliga för patienten 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). 

 

2.3 Anestesisjuksköterskans patient 

För många patienter är operationssjukvården något helt nytt. De enda erfarenheterna kan 

vara olika hörsägner som har bidragit med föreställningen om att katastrofala händelser 

ständigt sker. De flesta patienter känner dock till att det är en försvinnande liten risk att 

få allvarliga skador i samband med anestesi och operation. Trots detta oroar sig många. 

För en del kan denna oro till och med utveckla sig till ångest. Detta är förståeligt 

eftersom patienten vid generell anestesi helt och hållet lämnar över sina livsfunktioner 

till en annan människa, visserligen en välutbildad specialistsjuksköterska, men ändå 

bara en människa (Halldin & Lindahl, 2005). Med generell anestesi menas att patienten, 

via farmakologisk administrering, försätts i en kontrollerad medvetslöshet och 

intoxikation. Detta ger en djup koma, ofta med andningsstillestånd och betydande 

kardiovaskulär påverkan (Hovind, 2013).  
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2.4 Ängslan och oro 

Preoperativ ängslan och oro är ett emotionellt tillstånd som påverkar varje individ olika 

och påverkas bland annat av individens ålder, kön, tidigare sjukhuserfarenheter och brist 

på effektiva copingmekanismer (Kindler, 2000). Coping är ett begrepp som innebär de 

sätt som individen bemöter, försöker bemästra och anpassa sig till både ett inre och yttre 

hot ( Lundin, 1992). En copingstrategi kan vara både aktiv eller passiv. Patienten som 

använder sig av en aktiv copingstrategi vill veta allting om sin anestesi och operation, 

vad det kommer att innebära, vad som ska hända och varför, och hur det kommer att 

kännas. För lite information ger denna individ mer ängslan och oro, de blir trygga av att 

veta. För patienten som använder sig av passiv coping (undvikande) är det tvärtom. De 

vill bara veta det allra nödvändigaste och få det överstökat så fort som möjligt. De 

föredrar att inte engagera sig. För mycket information här skapar ängslan och oro 

(Krohne, Slangen & Kleeman, 1996). 

 

Vanliga orsaker till ängslan och oro i samband med generell anestesi är huvudsakligen 

att förlora kontrollen, att vakna under pågående operation, att aldrig vakna mer, att 

avlida på operationsbordet och oro angående säkerheten. Vid cancerkirurgi är oron ofta 

även förknippad med operationsresultatet och dess följder. Postoperativ smärta och 

illamående är också  vanliga orosmoment (Egan, Ready, Nelssy & Geer, 1992).  

Patientens ängslan och oro ökar stadigt, successivt från kvällen innan operationsdagen 

till stunden då transport sker till operationsavdelningen, antingen från en vårdavdelning 

eller hemifrån. Därefter sker ofta ytterligare en dramatisk ökning och oron är som värst i 

samband med anestesiinduktionen. Om oron här är mycket stor så kan den tyvärr finnas 

kvar i den postoperativa fasen (Leinonen, Leino-Kilpi, Såhlberg & Lertola, 2001). 

Även miljön kan upplevas som främmande och obehaglig då operationsavdelningen är  

högteknologisk och steril. På operationssalen finns, för patienten, många främmande 

ljud från medicinteknisk utrustning och skrammel från sterila instrument som packas 

upp (Liu & Tan, 2000). Höga ljudnivåer och onödiga larmljud från monitorer ökar 

risken för stress och oro hos patienten. Dessa kan även störa kommunikationen mellen 

patienten och anestesisjuksköterskan (Jakobsen & Fagermoen, 2005). 

 

2.5 Konsekvenser av preoperativ ängslan och oro 

Preoperativ ängslan och oro bidrar till en ökad stress psykiskt och fysiskt per-och 

postoperativt. Detta leder till behov av fördjupad anestesi genom tillförsel av mer 
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läkemedel, även postoperativt, vilket ökar risken för respiratoriska och cirkulatoriska 

komplikationer såsom atelektaser och hjärtinfarkt (Perks, Chakravarti & Manninen, 

2009). Oron triggar igång en stressreaktion i kroppen. Stressen aktiverar hypothalamus i 

hjärnan och aktiverar det sympatiska nervsystemet, som i sin tur påverkar 

immunsystemet. Kroppen svarar på stressignaler och gör sig redo för flykt/ strid. Det är 

en försvarsmekanism som biologiskt innebär att kortisol och katekolaminer frisätts. 

Dessa biologiska substanser påverkar det inflammatoriska svaret i kroppen och leder till 

en förlängd läknings- och återhämtningstid (McCance & Huether, 2006). 

Fysiska symtom på stress visar sig som ökad puls, förhöjt blodtryck, ökad 

andningsfrekvens, svettningar, ökad känslighet för dofter, beröring och känsel. Vanliga 

psykiska symtom är aggressivitet, irritabilitet, gråtmildhet och en överkänslighet för det 

som sägs. Detta kan lätt leda till missförstånd av olika slag (Pritchard, 2009). 

 

2.6 Trygghet 

Enligt Socialstyrelsen ska vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling 

 (SFS 1982:763). Känslan trygghet är kopplat till bådre yttre och inre faktorer. Exempel 

på yttre faktorer är en god levnadsmiljö med goda materiella förhållanden, kunskap, 

förtroendefulla relationer och kontroll. Betydande inre faktorer är en grundläggande 

känsla baserad på framför allt en positiv barndom/ uppväxt, en inre mognad och ibland 

en religiös förtröstan. Otrygghet beskrivs som  avsaknad av trygghet och har en nära 

koppling till fenomenet hot. När individen blir drabbad av ett hot, exempelvis en 

sjukdom, uppstår en önskan att undkomma hotet och återställa tryggheten (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

2.7 Tillit 

Tillit är en form av trygghet som växer fram i goda relationer. Tilliten uppstår då 

personligheten och identiteten blir tydlig mellan individer och ett samförstånd uppstår. 

Det handlar alltså mer om att vara än att göra (Dahlberg et.al. 2003). Enligt Aaron 

Antonovsky (2005), är tillit starkt kopplat till individens känsla av sammanhang, 

KASAM. 
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2.8 Aaron Antonovsky 

Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky levde mellan 1923 och 1994. Han 

grundade det kognitiva begreppet KASAM. Denna förkortning står för Känsla Av 

SAMmanhang och handlar om hur individen hanterar sina positiva och negativa 

händelser i sitt liv. Han studerade anpassningsförmågan till klimakteriet hos kvinnor 

från olika etniska grupper, och fann då att gruppen som utmärkte sig var en grupp 

judiska kvinnor. Trots allt lidande de utsatts för i koncentrationslägren hade de anpassat 

sig väl och förmått bevara sin hälsa. Han ställde sig då frågan om vad som gör att en del 

människor trots allt blir och förblir friska. Slutsatsen blev att människan ständigt 

befinner sig mellan de två polerna frisk och sjuk. Var människan befinner sig mellan 

dessa poler är enligt Antonowsky graden av KASAM. Tre centrala begrepp i KASAM 

är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Med begriplighet menas att individen har en förståelse för vad som händer, eller vad 

som kommer att inträffa. Situationen kan handla om både inre och yttre stimuli, och när 

händelsen kommer som en överraskning, positiv eller negativ, går den ändå att förstå 

och förklara. Hanterbarhet beskriver Antonovsky som individens resurser, med vilka 

man möter de krav som ställs i olika situationer, och vilka resurser som finns för 

individen att tillgå. Exempel på detta är individens inre resurser eller yttre, såsom 

livskamrat, vänner, Gud eller behöriga andra som individen litar på, till exempel 

sjukvårdspersonal. Slutligen meningsfullhet syftar på vikten av att vara och känna sig 

delaktig och medverkande i olika händelser som formar personens öde och dagliga 

händelser (Antonovsky, 2005).  

 

2.9 Joyce Travelbee 

Joyce Travelbee levde mellan 1926 och 1973. Hon hade en bakgrund som 

psykiatrisjuksköterska och utvecklade en omvårdnadsteori som har sitt fokus på 

omvårdnaden som en mellanmänsklig relation. Med mellanmänsklig relation menar 

Travelbee (refererad i Kirkevold, 2008) att omvårdnadsrelationen etableras genom 

mötet mellan två människor. Det sker genom kommunikation och är en komplicerad 

process som kräver bestämda förutsättningar. Med detta syftar Travelbee på olika 

färdigheter, däribland kunskap och förmåga att tillämpa dem, sensitivitet och ett 

välutvecklat sinne för ”timing”. För att utnyttja kommunikationen effektivt kan 

sjuksköterskan terapeutiskt använda sig av sin egen person. Det innebär ett medvetet 
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bruk av sin egen personlighet och kunskap för att medverka till en förändring hos 

patienten. På så vis skapas ett band mellan sjuksköterskan och patienten genom 

interaktion på lika villkor. 

Travelbee menar att varje människa är unik, den enda i sitt slag, och även att varje 

människas upplevelse av sjukdom, smärta och lidande är unik. Därför måste varje 

människa bemötas individuellt och ses som en helhet (Kirkevold, 2008). 

 

3. PROBLEMFORMULERING 

 Att som anestesisjuksköterska kunna förmedla en känsla av trygghet och tillit till 

patienten har betydelse för hela det perioperativa förloppet. Ängslan och oro ger en 

stressreaktion både psykiskt och fysiskt, och därmed ökar behovet av läkemedel i hela 

den operativa processen (Halldin & Lindahl, 2005). Detta leder till ökad risk för 

postoperativa komplikationer såsom illamående, förlängd återhämtningstid och 

sårläkning (McCance & Huether, 2006). Därför är det av största vikt att 

anestesisjuksköterskan identifierar och uppmärksammar dessa patienter preoperativt 

(Perks et al, 2009). Alla patienter som kommer till operationsavdelningen, antingen 

direkt hemifrån eller från en avdelning är mer eller mindre utsatta för en ökad stress. 

Alla individer är olika och innehar olika förmågor att anpassa sig till situationen. Det 

här kan enligt författarnas erfarenheter underlättas genom att patienten förmedlas en 

känsla av trygghet och tillit. Hur uppnår anestesisjuksköterskan detta i den preoperativa 

fasen av det perioperativa förloppet?  

 

De två valda teoretiska referensramarna, Antonovsky och Travelbee, har båda valts 

eftersom författarna anser att de kompletterar varandra väl. Infallsvinklarna skiljer sig 

åt, och ur ett omvårdnadsperspektiv är det intressant att belysa dessa utifrån studiens 

syfte. 

 

4. SYFTE 

Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av hur en känsla av trygghet 

och tillit kan förmedlas till vuxna, med preoperativ ängslan och oro inför generell 

anestesi och operation.  
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5. METOD 

Författarna har genomfört en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats för att 

förutsättningslöst finna ett svar på omvårdnadsproblemet. En systematisk litteraturstudie 

innebär att utifrån syftet välja ut, kritiskt granska och analysera vetenskapliga artiklar. 

Artiklarnas resultat sammanställs och mynnar ut i en översikt av kunskapsområdet i den 

aktuella frågeställningen (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

5.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga (peer-reviewed). Då 

denna sökfunktion inte återfinns i Pubmed användes istället Ulrich`s Web för att 

säkerställa att de var vetenskapliga primärpublikationer. Artiklarna skulle vara 

publicerade från år 2000 och framåt. De skulle även vara skrivna på engelska och 

nordiska språk och enbart röra sig om vuxna patienter, det vill säga män och kvinnor 

från 18 år och uppåt. Alla artiklar med patienter oavsett nationalitet och etnisk bakgrund 

inkluderades, både inneliggande och dagkirurgiska. Detta för att få en så överskådlig 

bild av frågeställningen som möjligt.  

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 

Provsökningar påbörjades i augusti 2014, och bestod av fritextsökningar i databaserna 

Pubmed, Cinahl, PsycINFO och Swemed. Inledningsvis söktes artiklar från år 2004 och 

framåt för att få en så aktuell forskning inom området som möjligt. Forsberg och 

Wengström (2013) menar att detta är en fördel för den systematiska litteraturstudien. 

Men efter diverse provsökningar fann författarna att det fanns ett behov av att utöka 

sökningarna från år 2000 och framåt eftersom det inte forskats så mycket i ämnet de 

senaste 10 åren. Relevanta sökord ringades in i förhållande till studiens syfte med hjälp 

av keywords som tillhörde artiklar som var intressanta i provsökningarna. Materialet till 

studien hittades i Pubmed och Cinahl i september 2014. En del valda artiklar återfanns 

även i PsycINFO, men tyvärr inget nytt material utöver vad som fanns i Pubmed och 

Cinahl, se bilaga A. I Swemed hittades inga artiklar utöver de som redan funnits i de 

övriga databaserna. Sökorden som användes var anestesisjuksköterska, perioperativ 

omvårdnad, perioperativ dialog och patient-sjuksköterskarelation. Dessa omvandlades 

sedan i Svensk Mesh till Meshtermer och  Cinahl Headings för att anpassas till de olika 

databaserna.  I Pubmed blev Meshtermerna nurse anesthetists, perioperative nursing, 

perioperative dialogue och nurse- patient relations. Dessa sökord söktes både enskilt 
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och i kombination med varandra med de booleska operatorerna AND och OR. 

Operatorn AND används i sökningar för att begränsa sökningen och ge ett smalare 

resultat, medan operatorn OR utvidgar sökningen och ger ett bredare resultat (Forsberg 

& Wengström, 2013).  

 

 I Cinahl blev anestesisjuksköterska via ”suggest subject terms” och ämnesordträdet 

anestehesia nursing. Perioperative dialogue omvandlades via ämnesordträdet till 

perioperative nursing enligt scoperutans information för att komma närmast ämnet. 

Nurse-Patient Relations framkom via ämnesordträdet under perioperative care. Dessa 

sökord kombinerades sedan på olika sätt, se bilaga A. För att komma så nära ämnet som 

möjligt användes sökfunktionen ”major concept”. De booleska operatorerna AND och 

OR användes även här. I PsycINFO genomfördes sökningen med samma sökord som i 

Cinahl. 

 

 Databassökningarna resulterade i 1040 lästa titlar, 174 lästa abstrakt och 30 lästa 

artiklar. Av dessa 30 lästa artiklar valdes sedan 7 ut för vidare granskning. Då två 

svenska författare ständigt återkom i sökningarna ovan så valdes att göra en 

fritextsökning på författarnas namn i Cinahl. Deras namn är von Post, I. och Bergbom, 

I. Dessa sökningar resulterade i en artikel som även den valdes ut för vidare granskning. 

Den artikeln benämns som nr 8, se artikelmatris, bilaga B. Även referenslistor från alla 

valda artiklar har sökt igenom. Material hittades men ansågs vara för gammalt, dvs före 

år 2000 och valdes därför bort. Det sammanlagda sökresultatet utmynnade alltså i 8 

artiklar. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Eftersom alla utvalda artiklar visade sig ha en kvalitativ ansats så granskades dessa 

enligt mall för kvalitativa studier från Forsberg & Wengström (2013), se bilaga C. I 

denna granskningsmall kunde artiklarna få som mest 30 poäng, det vill säga, 1 poäng 

för varje ja-svar och 1 poäng på tydligt svar på öppna frågor enligt granskningsmallen. 

Nej-svar eller inget svar gav noll poäng. Författarna satte själva poäng-gränser gällande 

hög, medel och låg kvalitet. Vid händelse av låg kvalitet skulle dessa exluderas från 

studien. Hög kvalitet ansågs vara 28-30 poäng, medel 25-27 poäng och låg ansågs vara 

de under 25 poäng. Kvalitetsgranskningen resulterade i följande: 5 artiklar visade sig 

inneha hög kvalitet och 3 artiklar höll medelkvalitet.  
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5.4 Analys 

En innehållsanalys genomfördes av de 8 artiklar som valdes ut till resultatet.  Enligt 

Forsberg & Wengström (2013) innebär detta att texterna analyseras och utsagor 

identifieras. Härefter sker en kodning som sedan kondenseras till kategorier som 

därefter sammanställs och bildar nya teman. Teman är resultatet av författarens tolkning 

av en text för att identifiera nya begrepp och mönster. Dessa sammanställs sedan till ett 

resultat. 

 

Analysen påbörjades med att författarna läste artiklarnas resultat enskilt flera gånger för 

att sätta sig in i vad artiklarna handlade om. Därefter gjordes en sammanställning av 

artiklarna individuellt som skrevs ner. Lyspennor användes för att identifiera utsagor 

som kunde grupperas. Samma moment utfördes sedan gemensamt och diskuterades. På 

detta vis kom författarna fram till gemensamma utsagor från artiklarna som kodades. 

Dessa koder kondenserades sedan till olika kategorier. Kategorierna sammanfattades till 

fyra olika teman som finns presenterade i resultatavsnittet. Författarna har valt att 

presentera en kort beskrivning av den gemensamma analysprocessen nedan: 

 

 

Utsaga Kod Kategori Tema 

Anestesisjuksköterskan 

välkomnar patienten 

genom att presentera 

sig och förklara sin roll 

i sammanhanget. 

 

Anestesisjuksköterskan 

har patienten i fokus. 

Interaktion. Omvårdnads-

relation. 

Anestesisjuksköterskan 

tillåter sig att komma 

patienten nära. 

 

Ta emot patientens 

förtroende. 

Autonomi. Värdighet. 

Anestesisjuksköterskan 

tillåter patienten att 

berätta sin livshistoria 

och att bli sedd som en 

hel individ. 

 

Anestesisjuksköterskan 

möter patienten i sin 

livssituation  

”här och nu”. 

Att se hela 

människan. 

Holistiskt 

synsätt. 

Anestesisjuksköterskan 

lyfter sina 

omvårdnadshandlingar 

till en medvetendenivå. 

 

Medvetenhet om sina 

kunskaper och 

begränsningar. 

Professionalism. Kompetens. 
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5.5 Forskningsetiskt resonemang  

Alla artiklar som inkluderats i resultatet är vetenskapliga och har blivit granskade och 

godkända av en etisk kommite´, där noggranna överväganden har gjorts. Allt resultat 

som svarar mot studiens syfte har inkluderats och redovisats i resultatet, både positiva 

och eventuellt negativa. Enligt Forsberg & Wengström (2013) är det oetiskt att endast 

presentera de artiklar som stöder forskarens/ författarnas åsikt. Författarna får heller inte 

störa forskningsprocessen genom att undanhålla, plagiera eller lägga till data, utan 

presentera resultatet som det är. 

 

6. RESULTAT 

Nedan följer en presentation av de fyra teman som analyserades fram ur 

anestesisjuksköterskans perspektiv. Dessa teman, för att kunna förmedla patienten 

trygghet och tillit, var Omvårdnadsrelation, Värdighet, Holistiskt synsätt och 

Kompetens. 

 

6.1 Omvårdnadsrelation 

För att patienten skulle kunna känna trygghet och tillit så ansåg 

anestesisjuksköterskorna att de behövde skapa en omvårdnadsrelation med patienten. 

Den perioperativa dialogen visade sig vara anestesisjuksköterskans viktigaste redskap 

(Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2013). Denna dialog är ett verktyg för att skapa 

relationen som gör omvårdnaden synlig för patienten, och ansågs värdefull för hela den 

perioperativa processen. Betydelsefulla hörnstenar här var kommunikation- både verbal 

och via kroppsspråket, interaktion och kontinuitet (Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & 

von Post, 2003., Lindvall, von Post & Bergbom, 2003). 

 

Omvårdnadsrelationen bör etableras redan vid ankomst till operationsavdelningen. Där 

på plats, bör den första personen som patienten träffar, vara den anestesisjuksköterska 

som sedan ska söva och övervaka patienten under operationen. Relationen bör påbörjas 

med att den patientansvariga anestesisjuksköterskan presenterar sig för patienten och 

förklarar sin roll i sammanhanget. Här ansågs det viktigt att göra ett lugnt, ärligt första 

intryck, gärna med ögonkontakt och beröring (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2013).  

 Detta innebar att anestesisjuksköterskan bjöd in patienten till en tillfällig vänskap som 

innehöll värme, närhet, medmänsklighet och ibland även humor (Lindwall & von Post, 

2008., Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). Detta uppfattades vara viktigt för att 
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patienten skulle känna sig välkommen, speciell och viktig, samtidigt som det gav en 

familjär känsla av att vara en naturlig del i sammanhanget (Rudolfsson et al, 2003). Här 

fick anestesisjuksköterskorna möjlighet att skapa en lugn atmosfär och ett tillåtande 

klimat för patienten att få vara sig själv fullt ut (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 

2007). 

 

 Detta blev ett mänskligt möte där anestesisjuksköterskorna kunde finnas där enbart för 

patienten just där och då. Utöver de omvårdnadshandlingar som syntes för patienten så 

gav dessutom anestesisjuksköterskorna en liten bit av sig själv, det vill säga 

anestesisjuksköterskorna delade med sig av sin egen personlighet. Detta skapade en 

intim atmosfär och känslan av att ”vi gör det här tillsammans du och jag” (Rudolsson, 

von Post, & Eriksson, 2007). Genom att ”göra det här tillsammans” fick 

anestesisjuksköterskorna en uppfattning om patientens hela personlighet, förväntningar 

och önskemål, oro och farhågor: Hur mycket vet patienten om vad som sker och vad 

som ska göras? Hur mycket vill patienten veta? Vilken typ av person är patienten? Vill 

patienten använda humor som en copingmekanism eller vill patienten enbart bli 

omhändertagen utan att behöva engagera sig mer än nödvändigt? Det var viktigt att 

anestesisjuksköterskorna kände av patientens individuella behov och anpassade sig 

därefter. Anestesisjuksköterskorna ansåg att detta bidrog till att patienten kände sig 

bekräftad och förstådd i sammanhanget (Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003). 

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att ibland var denna omvårdnadsrelation nästan 

ordlös, ibland behövdes inga ord. Subtila tecken från patientens kroppsspråk bidrog till 

en gemensam förståelse av att ”vi delar en hemlighet och vår relation är speciell”. 

Denna tysta dialog upplevdes som ett starkt band av samhörighet och gemenskap 

(Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). 

Ett aktivt medvetet lyssnande, det vill säga, att lyssna på det som patienten berättade 

och även på det som sades mellan raderna, bidrog till att patienten lämnade över sitt 

förtroende. Denna form av tillit sågs som en balansgång mellan närhet och avstånd, 

hopp och förtvivlan. Den sanna lyssnaren har modet att ta emot patientens förtroende, 

något som måste förtjänas och som inte ges till vem som helst (Lindwall & von Post, 

2014).  
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6.2 Värdighet 

Anestesisjuksköterskorna uppfattade att de tog emot patientens förtroende när de tillät 

sig att komma patienten nära. I denna handling gavs samtidigt ett löfte om att förvalta 

förtroendet väl. I detta löftet ingick att se till patientens bästa och att ta ansvar för det 

som var lovat (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). Exempel på detta var att vara 

närvarande och ansvarstagande under hela anestesin och operationen, och att allt skulle 

ske på säkrast möjliga sätt utefter patientens förutsättningar och behov. 

Genom att respektera patientens önskningar och/ eller behov, och att tillmötesgå dessa 

så långt det var möjligt, bevarades patientens värdighet och autonomi. Det ansågs 

viktigt att respektera och bekräfta patientens oro och att patienten gavs information om 

vilka möjligheter och alternativ som fanns (Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003). 

Ett exempel som togs upp var att, om möjligt, låta patienten välja vilken arm eller hand 

de ville bli stuckna i.  

 

I de fall då det behövdes gick anestesisjuksköterskorna in med sin advokatroll och 

försvarade patientens autonomi. För att skydda patientens integritet så använde 

anestesisjuksköterskorna sig av sig själv som en etisk måttstock. Han/hon ställde sig 

frågan: Vad skulle kännas bra för mig, mina barn eller andra anhöriga? Detta var till 

exempel när patienten utsattes för onödigt lidande av olika slag. Det kunde vara att 

patienten fick behålla sina underkläder på tills de var sövda, eller att oerfaren personal 

under utbildning inte fick träna moment på vaken patient. I de fall då patienten var  

oförmögen att kommunicera gick anestesisjuksköterskan, genom sin advokatroll, in och 

utövade vikarierad autonomi åt patienten (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2013). 

 

6.3 Holistiskt synsätt 

Det framkom att anestesisjuksköterskorna medvetet betraktade varje patient som en 

unik individ, att varje patient sågs som en helhet bestående av både kropp och själ. 

Denna kropp och själ bar dessutom på en egen unik livshistoria och erfarenheter, både 

bra och dåliga (Lindvall, Lindberg, Daleskog & von Post, 2010). Patienten ansågs alltså 

vara en person och inte enbart ett objekt eller en kroppsdel som behövde åtgärdas 

(Lindwall,L., von Post. & Bergbom, 2003).  

 

 Genom ett holistiskt synsätt fick anestesisjuksköterskorna en komplett bild av 

människan. Patienten tilläts att vara sin egen hela person och gavs då möjlighet att dela 
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sina tankar om sin sjukdom, sin livshistoria, personliga ting och andra, för patienten 

viktiga saker som inte alltid hade med operationstillfället att göra (Rudolfsson, 

Ringsberg & von Post, 2003.,Lindwall & von Post, 2014).  Det visade sig att speciellt 

de patienter med en lång livshistoria, det vill säga de äldre, ofta hade en önskan om att 

få förmedla denna (Lindwall et al, 2010). 

 

6.4 Kompetens 

Anestesisjuksköterskorna menade att de strävade efter att utstråla kompetens och 

säkerhet i sitt sätt att utföra omvårdnadshandlingar och medicinska åtgärder. Det 

handlade inte bara om vad som gjordes, utan även på vilket sätt det utfördes 

(Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). Genom att få situationen att framstå så 

normal och vardaglig som möjligt, förmedlades känslan av ett lugn. Patienten kunde då 

ges intrycket av att anestesisjuksköterskan utförde detta varje dag ( Sundqvist & 

Anderzén, 2013). Här var tidsaspekten betydelsefull. Det var viktigt att  

anestesisjuksköterskorna tog sig tid så att omhändertagandet inte präglades av stress 

och/ eller tidsbrist (Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003). 

 

 Anestesisjuksköterskorna menade att det var en stor konst att befinna sig i nuet med 

patienten, samtidigt som att de i tanken redan befann sig steget före i händelseförloppet. 

Det här handlade om att kunna hantera alla eventuella situationer med patienten som 

skulle kunna uppstå (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). Det var nödvändigt att 

vara väl förberedd inför mötet med patienten genom mental förberedelse. Det innebar 

att omhändertagandet var planerat och väl genomtänkt i förväg i förhållande till 

patientens diagnos och ingrepp. Här krävdes även en medvetenhet om varje specifikt 

falls möjliga komplikationer. För patientens bästa planerades ett omhändertagande och 

anestesi efter en plan A, men att det även fanns en redan genomtänkt och mentalt 

förberedd plan B ifall komplikationer skulle uppstå ( Sundqvist & Anderzén Carlsson, 

2013).  

 

För att ge ett professionellt intryck så ansåg anestesisjuksköterskorna att de behövde 

vara medvetna om sina egna styrkor och svagheter i sammanhanget. Alla handlingar i 

omhändertagandet kring patienten behövde lyftas till en medvetandenivå (Lindwall & 

von Post, 2008). 
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7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

De 8 artiklar som inkluderades i litteraturstudien var publicerade mellan år 2003 och 

2014. Inledningsvis var avsikten att söka artiklar 10 år bakåt i tiden, eftersom Forsberg 

och Wengström (2013) anser att det är en fördel för litteraturstudien att använda en så 

aktuell forskning inom området som möjligt. 

 Däremot upptäcktes att det inte forskats så mycket inom området att detta 

tidsintervallet var tillräckligt, och därför utökades sökningarna från år 2000 och framåt. 

De valda artiklarna var alla publicerade på engelska. En del, utifrån syftet, troligen 

intressanta artiklar från utlandet exkluderades direkt eftersom de var skrivna på 

portugisiska och spanska, vilka är språk som författarna inte behärskar. De som hittades 

och inkluderades upplevdes som innehållsrika och tillräckliga för att besvara studiens 

frågeställning och syfte. Samtliga artiklar var kvalitativa, men författarna anser att det 

ter sig naturligt då syftet behandlar upplevelser och känslor.  

 

7.1.2 Sökningsförfarande och urval 

Litteraturstudien bygger på artiklar som samtliga är skrivna i Sverige med författare 

som ibland återkommer i olika konstellationer. Detta är både förvånande och 

anmärkningsvärt, och kan tolkas både positivt och negativt. En av förklaringarna kan 

vara att professionen anestesisjuksköterska som den ser ut i Sverige inte finns i så 

många länder världen över. Professionen, som den ser ut i Sverige, förekommer enligt 

författarnas erfarenheter sparsamt även i Europa, men finns framför allt i Skandinavien. 

En annan förklaring kan vara att det inte forskats inom ämnet utomlands på många år, 

samtidigt som att forskningen är framstående i just Sverige. Det hade varit önskvärt om 

även utländska artiklar hade hittats och inkluderats i studien. Kanske hade det lyckats 

om sökningen hade utökats med ytterligare 10 år. Däremot är urvalet positivt med tanke 

på trovärdigheten och applicerbarheten till dagens svenska kliniska verksamhet.   

 

Sökningarna genomfördes systematiskt i databaserna Pubmed, Cinahl och PsycINFO. 

Dessa sökningar både utökades och avgränsades med hjälp av de booleska operatorerna 

AND och OR. Även Thesaurustermer och ”major concept” användes vilket ökade 

trovärdigheten i sökningsförfarandet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningsförfarandet komplicerades av att de olika databaserna inte innehöll samma 
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ämnesord för det som söktes. Detta kan ha haft en inverkan på vilka studier som 

framkom i de olika databaserna. Däremot återfanns en del artiklar upprepade gånger i 

sökningarna, se bilaga A. Detta kan ses som en styrka i sökningsförfarandet då det tyder 

på att sökorden i förhållande till frågeställningen var relevanta. Tre av de utvalda 

artiklarna innehöll både sjuksköterskeperspektiv och patientperspektiv. Författarna har 

varit noggranna med att endast urskilja sjuksköterskeperspektivet ur dessa. Dessa tre 

artiklar benämns som nummer 1,2 och 6, se artikelmatris, bilaga B. 

 

7.1.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen anses av författarna vara trovärdig eftersom artiklarna först 

granskades enskilt och därefter gemensamt. Vid meningsskiljaktigheter diskuterades 

artikelns kvalitet tills ett gemensamt beslut kunde nås. Artiklarna granskades alla efter 

samma mall ur Forsberg och Wengström, 2013, se bilaga C. Författarna valde att inte 

modifiera mallen då den ansågs vara komplett. Poänggränser sattes för vad som ansågs 

vara hög, medel och låg kvalitet. Gränserna lades högt vilket ökade trovärdigheten för 

artiklarnas kvalitet. 

 

7.1.4 Analys 

Även här utfördes analysen till en början enskilt och sedan gemensamt. Detta ökade 

analysens trovärdighet enligt Forsberg och Wengström (2013). Gemensamma utsagor 

kodades och kategoriserades för att slutligen bilda fyra teman som framgår i resultatet. I 

början av analysprocessen var det svårt att skilja ut olika fenomen ur texterna. Troligtvis 

eftersom texterna handlade om olika upplevelser och känslor utan några helt skarpa 

gränser. Analysförfarandet var tidskrävande och gavs mycket tid. Detta ökade 

trovärdigheten för analysprocessen enligt Forsberg och Wengström (2013). Utsagorna 

upplevdes både lika och olika, men efter djupare genomläsning och analys fann 

författarna ett tydligt mönster som växte fram. 

 

7.1.5 Forskningsetiskt resonemang 

Det finns en medvetenhet om att det kan finnas en viss förförståelse, det vill säga bias, 

eftersom båda författarna är yrkesverksamma inom litteraturstudiens frågeställning. 

Därför kan det finnas en risk att resultatet omedvetet har påverkats, men författarna har 

förutsättningslöst försökt vara objektiva i forskningsprocessen. 
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Den systematiska litteraturstudien har framkommit genom att gå forskningsetiskt 

tillväga. Alla inkluderade artiklar är etiskt granskade och godkända av etisk kommité. 

Inga artiklar som svarar på studiens syfte har uteslutits. Data har heller inte undanhållits, 

plagierats eller lagts till. Detta anses som ett gott etiskt förfarande enligt Forsberg och 

Wengström (2013). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av hur en 

känsla av trygghet och tillit hos vuxna, med preoperativ ängslan och oro, inför generell 

anestesi och operation, kan förmedlas. Resultatet visade sig som fyra teman: 

Omvårdnadsrelation, Värdighet, Holistiskt synsätt och Kompetens. 

Det finns belägg för att ängslan och oro inför generell anestesi och operation är vanligt 

förekommande (Nijkamp et al, 2004). Enligt litteraturstudiens resultat så visar 

anestesisjuksköterskornas erfarenheter på att det finns flera sätt, i samverkan med 

varandra, som kan lindra detta.  

 

 Med hjälp av den perioperativa dialogen är det viktigt att bygga en kontinuerlig 

tillitsfull relation. För att göra detta ansåg anestesisjuksköterskorna att de behövde bjuda 

på sin egen personlighet och utstråla säkerhet och ett lugn. Patienten visas respekt som 

en unik individ och patientens individuella behov utefter hela sin person identifieras och 

tillgodoses så långt det är möjligt. Det är en balansgång mellan både närhet och distans: 

Närhet genom att anestesisjuksköterskan bjuder patienten på sin egen personlighet och 

distans genom att samtidigt dessutom se hela sitiationen med professionella ögon, för att 

på så vis skapa en helhet och ett sammanhang i, för patienten, den kaotiska situationen 

(Lindwall, von Post & Eriksson, 2007). 

 

De fyra teman som framkom i resultatet är enligt författarnas erfarenheter fyra separata 

skeenden som sker mer eller mindre samtidigt. Det kan vara ganska komplicerat 

beroende på vilka två människor det är som möts, och relationen ser lite olika ut för 

varje gång. Hartrick (1997) menar att det beror till stor del på anestesisjuksköterskans 

kompetens och självmedvetenhet, det vill säga förmågan att lita på sig själv i den 

omvårdande relationen. Det handlar alltså om att våga ta rodret och axla rollen som 

ledsagare genom situationen. För att kunna lita på sin förmåga till detta, behöver 
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anestesisjuksköterskan vara väl förberedd innan mötet med patienten sker. Det innebär 

att vara väl insatt i patientens journal, och en mental och praktisk förberedelse. 

 

 Omhändertagandet av patienten måste få lov att ta tid för att patienten ska ges 

möjlighet att kunna känna sig delaktig och införstådd med vad som ska hända. Detta 

anses nödvändigt för att bevara patientens värdighet och autonomi. För att patienten ska 

kunna utöva sin självbestämmanderätt måste han/hon ges tid, och ges adekvat 

information för att sedan tillsammans med anestesisjuksköterskan göra upp en plan för 

eventuella personliga önskemål. Det kan till exempel handla om att bli exponerad så lite 

som möjligt, och en del vill ta ut löständerna i skymundan när ingen ser. Patienten kan 

även ha så ont att de önskar att slippa onödig beröring innan de är sövda (Baillie & Ilott, 

2010).  

 

När den individuella planen är överrenskommen är det anestesisjuksköterskans uppgift 

och ansvar att tillgodose denna genom att verka som patientens advokat. Här bevaras 

patientens värdighet genom att föra patientens talan på alla plan. Patienten är alltid i 

beroendeställning och kan därför ha svårt att föra sin egen talan och försvara sig. Det 

kan röra sig om allt från att tysta högljudda kollegor i operationsteamet till att, som 

resultatet visar, se till att all berörd personal handlar etiskt och moraliskt i förhållande 

till patienten (Heather & Boyle, 2005). 

För att kunna axla advokatrollen krävs det mod och ett professionellt förhållningssätt. 

Det gäller ibland att hitta en väg genom den befintliga hierarkin som finns på 

avdelningen. Detta kan handla om dels kollegor emellan beroende på vilken 

yrkeserfarenhet de har, och även mellan olika yrkesgrupper. Kulturen som finns på 

avdelningen genomsyrar verksamheten och påverkar ofta patientens upplevelse, både 

positivt och negativt.  

 

Resultatets fyra teman integrerade med varandra relaterar väl med både Travelbees och 

Antonovkys teorier. 

Som tidigare nämnts så skapas en mellanmänsklig relation, enligt Travelbee, genom 

kommunikation och interaktion. Mötet sker mellan vårdare och patient, men samtidigt 

ett möte mellan dessa två människor (Kirkevold, 2008). Den medmänskliga kontakten 

såsom beröring och ögonkontakt är viktig för att ge patienten en känsla av trygghet och 

modet att våga ge sitt förtroende (tillit) till anestesisjuksköterskan. Här behöver 
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anestesisjuksköterskan vara inkännande och ha modet att både se och möta patienten där 

den befinner sig just nu. Detta holistiska synsätt kräver även ett sinne för ”timing”,  

känna av patienten och därigenom använda sig av sin egen person för att känna av den 

specifika individens unika behov.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att en omvårdnadsrelation inte alltid är en god relation. 

Om anestesisjuksköterskan inte är inkännande här och gör en felbedömning, är det svårt 

att rädda situationen. I det fallet är det viktigt att stanna upp, ta sig tid att känna av vem 

patienten är som person och vad han/hon behöver. Här är anestesisjuksköterskans 

förförståelse betydelsefull- den kan både hjälpa och stjälpa. Många gånger är ärlighet 

bäst, det vill säga att ställa öppna frågor och låta patienten uttrycka sina behov. Det är 

värdefullt att lyssna mellan raderna även på det som inte sägs och det som uttrycks via 

kroppsspråket (Rudolfsson, 2014). 

 

 Resultatet stöder även Antonovskys teori om KASAM. Han betonar vikten av att känna 

sammanhang i situationen, som blir meningsfull och förståelig för patienten i samband 

med att en god omvårdnadsrelation byggs upp. Trygghet och tillit främjas genom att  

anestesisjuksköterskan kan förmedla detta sammanhang på ett begripligt sätt. Målet är 

att patienten ska känna att han /hon är viktigast här och nu och känna sig välinformerad 

och införstådd med vad som ska hända. Patientens värdighet bevaras genom att 

anestesisjuksköterskan får patienten att känna sig delaktig i processen. Att delges en 

Känsla Av SAMmanhang blir en psykologisk grund för patienten att luta sig mot 

(Antonovsky, 1996).  

 

Litteraturstudiens resultat kan tänkas vara användbart i andra verksamheter där korta 

patientmöten sker. Exempel på detta är ambulans- och akutverksamhet och även 

mottagningar av olika slag där undersökningar sker. Även här är patienten utsatt och 

sårbar samtidigt som att tiden tyvärr är en faktor som styr. Alla inblandade, framför allt 

patienten, har allt att vinna av en trygg och tillitsfull omvårdnadsrelation. 

 

8. SLUTSATS 

Det är av största vikt att anestesisjuksköterskan är medveten om vad, och framför allt 

hur, han/ hon utför sina omvårdnads- och medicintekniska handlingar. Denna 

självmedvetenhet är en stor del av anestesisjuksköterskans kompetens som blir synlig 
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för patienten. Bemötandet sätter tonen på patientens hela upplevelse. Resultatets fyra 

teman som framkom är integrerade och sker/utövas samtidigt. De är alla viktiga och 

beroende av varandra. Det är anestesisjuksköterskans ansvar att verka för att alla 

patienter på detta sätt får ett gott, personligt och professionellt omhändertagande med 

patientens hela person i centrum. 

 

Det är viktigt att det preoperativa omhändertagandet får lov att ta den tid som krävs. 

Dagens operationsverksamhet är idag tyvärr väldigt tidspressad både av ekonomiska 

och personalpolitiska skäl. Samtidigt blir befolkningen fler och äldre, och multisjuka 

patienter opereras i större utsträckning till skillnad från förr. Diskussioner kring 

litteraturstudiens frågeställning måste föras fortlöpande för att på så vis kunna 

prioriteras, synliggöras och utvecklas.  

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom Norden, och framför allt Sverige, har visat sig vara framstående inom 

litteraturstudiens frågeställning, hade det varit önskvärt om fler utländska författare 

hade engagerat sig i ämnet. Det preoperativa omhändertagandet hade då blivit 

jämförbart mellan olika länder. Eventuella skillnader och jämförelser hade då kunnat 

upptäckas gällande till exempel olika kulturer, verksamheter och 

anestesisjuksköterskors, eller personal som utför liknande arbete, erfarenheter av att 

förmedla trygghet och tillit till patienter världen över. Olika länder skulle då kunna lära 

av varandra i förhållande till sin preoperativa verksamhet, för att utveckla denna. 

Forskning skulle även kunna utföras ur ett patientperspektiv, för att på så vis ta del av 

patienternas erfarenheter. I förlängningen vore det även av intresse att jämföra dessa 

båda perspektiv för att på så vis säkerställa att det preoperativa omhändertagandet lyfts 

till en medvetandenivå och utövas på vetenskapliga grunder. Eftersom litteraturstudiens 

syfte är ett kvalitativt ämne, så skulle även kvantitativa studier kunna bidra med en 

överskådlighet och tillförlitlighet för att föra forskningen framåt. 
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