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1 INLEDNING 

Att genomgå en operation samt att bli sövd är en upplevelse som för många framkallar 

ångest, att tappa kontrollen och överlåta sin kropp till främmande människor är inte något 

som många finner ett lugn i. Den information samt den tid som existerar preoperativt för det 

vårdvetenskapliga mötet och som uppstår mellan anestesisjuksköterskan och en patient, 

räcker oftast inte till för att upprätta ett lugn inför den generella anestesin. Det kan oftast ta 

längre tid än planerat för att en god vårdrelation skall uppstå, som innehåller tillit och 

trygghetskänsla. Många frågor kan uppstå, som t.ex:  kan jag vakna under operationen, dör 

jag när ni söver mig. Därför finns ett behov att belysa de erfarenheter som anestesisjuk-

sköterskor har kring detta område.   

2 BAKGRUND  

Under denna rubrik kommer de bärande begreppen i detta arbete att presenteras så som 

ångest, patientens perspektiv på ångest, generell anestesi med underrubriker, 

anestesisjuksköterskan roll, vårdrelation samt avslutas med en problemformulering.  

2.1 Ångest 

Ångest är en subjektiv känsla de flesta erfar någon gång i sitt liv och är för många förenat 

med fara och kan uppstå i situationer som upplevs skrämmande eller inte går att hantera. Till 

skillnad från rädsla som ofta uppstår i samband med mer konkreta hot, är ångest något som 

ofta upplevs i samband med ett sedan tidigare identifierat hot, t.ex. att bli sövd. Hur ångest 

yttrar sig är individuellt, men då det för kroppen är stressande aktiveras det sympatiska 

nervsystemet och därför kan ångest yttra sig genom muskelspänningar, svettningar, 

muntorrhet, tremor och ökad puls (Sjöström & Skärsäter, 2014). Det finns flera typer av 

ångest som anestesisjuksköterskan kan ställas inför. 

 

Hjärtklappningar, andnöd och kvävningskänslor kan vara tecken på en panikattack, vilket är 

en hastigt uppstående ångest som ofta är förknippad med plötslig rädsla (Sjöström & 

Skärsäter, 2014). Panikattacken är ofta en övergående känsla av kraftig ångest som normalt 

inte varar längre än 30 minuter. Patienten kan också uppleva ett generaliserat ångest-

syndrom (GAD) som karakteriseras av en längre tids oro inför ett moment eller händelse som 

för individen kan kännas svårt att hantera. Tankar som att inte klara av en situation eller 
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något kommer gå fel dominerar denna typ av ångest till skillnad från en panikattack där 

tankarna är mer inriktade på värsta tänkbara, som att dö.

  

2.1.1 Patientens perspektiv på ångest 

Att en patient upplever ångest och oro inför anestesi är vanligt. Tankar som rädsla för att inte 

vakna efter anestesin, att vara medvetslös eller att dö på operationsbordet kan uppstå 

preoperativt och då skapa ångest och oro. Tidigare erfarenhet och personlighet är några av 

många faktorer som påverkar hur en patient hanterar dessa funderingar. Studier visar att 

preoperativ information är viktig för att motverka ångest och oro. Information från 

anestesiolog om hur lång tid anestesin kommer ta och att anestesisjuksköterskan förklarar de 

olika momenten, upplever många patienter som viktig och bidrar till lugn. Brist på tid är ofta 

orsak till att information till en patient blir bristande, men ofta läggs även fokus på fel 

information, med fokus på den medicinska delen istället för den psykologiska (Mitchell, 

2010). 

Rosen, Svensson & Nilsson (2008) kom fram till, att inför anestesin kände sig patienterna 

antingen lugna eller oroliga. De patienter som kände ett lugn inför anestesin menade att 

detta berodde antingen på tidigare upplevelser, trygghet, god omvårdnad, information och 

förväntningar. Av de patienter som uppgav ett lugn inför anestesi, var det tidigare 

upplevelser som hade störst inverkan. De patienter som upplevde någon form ångest och oro 

uppgav att detta berodde på situationen, om det skulle bli en lyckad operation, själva 

anestesin, återhämtningsprocessen samt risk för illamående och kräkningar postoperativt. I 

relation till patienter som uppgav tidigare erfarenheter av anestesi som störst bidragande 

orsak till lugn, menade flest patienter som uppgav ångest och oro att brist på tidigare 

upplevelser kring anestesi hade störst betydelse för närvaro av ångest och oro. Detta visar att 

tidigare upplevelser av anestesi har stor betydelse för om en patient upplever ångest eller oro. 

För att motverka detta bör anestesisjuksköterskan fråga om tidigare erfarenheter, positiva 

som negativa, för att ge en patient möjlighet att uttrycka upplevda känslor inför anestesin och 

därmed skapa lugn. Kvinnor upplevde generellt högre grad av ångest och oro än vad män 

gjorde.  

2.2 Generell anestesi 

Inom anestesiyrket diskuteras det ofta kring generell anestesi. För en person som inte jobbar 

inom yrket så kan det vara svårt att förstå innebörden av detta begrepp. Det finns 

två typer av generell anestesi. Dessa är total intravenös anestesi, även kallat TIVA samt 

inhalationsanestesi, som även kallas gasanestesi. TIVA kräver en perifer ven kanyl och 

läkemedlen som administreras går direkt in i blodet och vidare till målorganet för att sedan 

ge effekt så som sömn samt smärtlindring. Gasanestesi är när en patient får andas in 

läkemedlet i gasform via en mask och sömn uppnås via andningsvägarna där läkemedlet 

transporteras till alveolerna och därifrån går de via diffusion vidare till blodet och sedan till 

effektororganet som är hjärnan (Eintrei, Enlund, Gupta & Åkeson, 2016). 
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2.2.1 Total intravenös anestesi 

Denna sövningsmetod används ofta för korta inventioner då dess sövningsdjup snabbt kan 

förändras och uppvaknandet är snabbt och behagligt. Det har även visats att risken för 

illamående efter operation i början av det postoperativa förloppet är minskad jämfört med 

inhalationsanestesi. Intravenös metod kan användas på arbetsplatser där inte gas är lämpligt 

eller användas vid operationer som kräver att luftvägen är fri och det finns risk för att en 

kirurg skall andas in gasen som en patient sover på. Det finns dock inte bara fördelar med 

TIVA utan även nackdelar som t.ex. att den som styr den intravenösa 

läkemedelsadministrationen inte säkert kan avgöra hur hög läkemedelskoncentration en 

patient har fått och detta kan skapa problem så som för djupa anestesier med 

cirkulationspåverkan eller för lite koncentration av ett läkemedel, så att varseblivning blir 

ett problem som måste hanteras efter operation. Oftast så ges ett anestesiläkemedel som har 

som uppgift att framkalla sömn tillsammans med en opioid som skall ge smärtlindring. 

Exempel på anestesimedel är främst Propofol som används i högsta grad inom de flesta 

operationsenheter runtom i Sverige, medan på opioidsidan har Remifentanil slagit igenom 

med storm då det är ett ultrakortverkande läkemedel som ger snabb effekt men elimineras 

fort ur kroppen. De intravenösa läkemedlen administreras som tidigare nämnts via en perifer 

ven kanyl, även kallad PVK, antingen manuellt eller via speciellt anpassade pumpar som 

räknar ut så att en given målkoncentration ges baserat på patientens ålder, vikt samt längd så 

kallat TCI, Target controlled infusion (Eintrei, Enlund, Gupta & Åkeson, 2016). Den 

sistnämnda tekniken har många fördelar, men även den manuellt givna tekniken, så som att 

den inställda målkoncentrationen uppnås relativt fort och den kan relateras till önskad 

farmakologisk effekt. Den som ger läkemedlet behöver ej räkna ut infusionshastighet samt att 

den totaldos som patienten erhåller minskas pga korrekta uträkningar (Öhman & Knudsen, 

2016). 

2.2.2 Inhalationsanestesi 

Inhalationsanestesi administreras och elimineras genom luftvägarna och når sin biofas 

genom att diffundera från alveolerna över till blodbanan där det transporteras löst i plasma 

till hjärnan som är dess effektorgan. Hur gasen absorberas, distribueras och elimineras styrs 

främst av gasens löslighet i blod, dvs. fördelningskofficienten. Hur snabb tillslagstiden är till 

önskad effekt beror på den inspiratoriska koncentrationen av given gas, den pulmonella 

cirkulationen och lungornas alveolära kapacitet samt funktionell residualkapacitet. Vid 

induktion av anestesi kommer kroppen ta upp en stor mängd gas innan koncentrationen i 

plasma har byggts upp och mängd tillförd gas behöver därför kontinuerligt titreras då 

anestesigaser har ett smalt terapeutisk intervall och kan därmed lätt orsaka biverkningar. 

Inhalationsgaser metaboliseras i liten grad i levern men de metaboliter som bildas har ingen 

toxicitet på levern. De metaboliter som bildats i levern elimineras via njurarna, men den 

huvudsakliga eliminationen av anestesigasen sker främst via luftvägarna. Så fort 

administrering av anestesigasen upphör kommer plasmakoncentrationen snabbt att sjunka 

och desto lägre fördelningskofficient gasen har, dvs. desto svårlösligare gasen är, desto 

snabbare kommer gasen att ventileras ut ur kroppen. För att beskriva hur potent en 

anestesigas är, används minimum alveolar concentration(MAC) där ett MAC värde på 1 
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symboliserar den alveolära koncentration av en anestesigas där 50 % svarar på kirurgiskt 

stimuli (Eintrei, Enlund, Gupta & Åkeson, 2016). 

Sevofluran är den inhalationsgas som används flitigast i svensk anestesisjukvård och 

vanligast är att den används som underhållsanestesi, men fungerar även att inducera anestesi 

på, speciellt på mindre barn där rädsla för stick kan vara ett hinder för TIVA. Effekten av 

sevofluran är dosberoende och har ingen inverkan på cardia output och ger inte till skillnad 

från andra inhalationsanestetika någon luftvägsirritation (Narkosguiden, 2016). 

 

2.3 Anestesisjuksköterskans roll  

Inom anestesi yrket innefattar en del av anestesisjuksköterskans roll att identifiera ångest 

hos en patient vilket kan vara svårt att se. Personer är olika och kräver olika mycket tid för att 

förbereda sig både fysiskt samt psykiskt inför en sövning. Alla människor behöver inte känna 

ångest medan en del känner en stor ångest inför att sövas (Mitchell, 2010). Information är en 

viktig del för att skapa tillit och trygghet i en vårdrelation och är en viktig faktor för att 

förebygga ångest. Det gäller att noga överväga vilken typ av information som passar till varje 

enskild patient, då denne kan behöva individuellt anpassad information som framförs, 

antingen genom minskad eller utökad information. Det är dock inte rätt att ljuga för att 

minska ångesten utan en patient skall få valet att ta del av all fullständig information som 

finns att tillge. Detta innebär att även risker och biverkningar skall ges om önskan finns 

(Nortvedt, 2011). Information från exempelvis anestesiologen om hur lång tid anestesin 

kommer ta och att anestesisjuksköterskan förklarar de olika momenten upplever många 

patienter som viktigt och som bidrar till lugn samt minskar ångest. Brist på tid är ofta en 

bidragande orsak till att information till en patient blir undermålig, men ofta läggs även 

fokus på fel information med fokus på den medicinska delen istället för den psykologiska 

(Mitchell, 2010).   

 

För att motverka ångest behöver anestesisjuksköterskan under den korta perioden i mötet 

med en patient kunna etablera en god vårdrelation för att få patienten att känna tillit och 

trygghet (Mitchell, 2010). Det är en anestesisjuksköterskas uppgift att inför varje nytt 

vårdmöte identifiera om en patient har ångest och sedan tillsammans med sitt team hitta på 

möjliga lösningar att lindra ångesten genom att så långt det går anpassa de olika 

vårdaktiviteter som pågår runtomkring patienten. Som det tas upp i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2012), så skall en anestesisjuksköterska kunna leda, prioritera, 

fördela och samordna vårdarbetet utefter en patients behov. Sådana vårdaktiviteter kan vara 

exempelvis musik som spelas preoperativt men även perioperativt om patienten är vaken och 

enbart sederad (Ni, Tsai, Lee, Kao, & Chen, 2012). En annan vårdaktivitet kan vara 

preoperativ utbildning om anestesin samt ingreppet för att lindra ångesten (Alanazi, 2014). 

Läkemedel kan hjälpa till att lindra detta men kan inte ersätta ett väl genomfört preoperativt 

samtal. Enligt Lundberg (2016) är det oftast i detta preoperativa samtal som ångesten först 

framträder och därför landar det på anestesisjuksköterskan att identifiera detta. Genom att 
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vara lyhörd, inge lugn och jobba personcentrerat kan anestesisjuksköterskan hjälpa en 

patient hantera sin ångest (Sjöström & Skärsäter, 2014). Rosen et al (2008) menar även att 

anestesisjuksköterskan uppfyller en stor roll i att skapa en positiv upplevelse av anestesin och 

därmed minska ångest och oro för en patient.  

 

Som tidigare nämnts så syns inte alltid ångesten och patienter upplever inte ångesten på 

samma vis. En del är frågvisa medan en del uttrycker sin ångest genom tystnad. Samtalet bör 

vara uppriktigt, balanserat, tröstande samt förtroendegivande för att skapa tillit och för att 

identifiera eventuell ångest (Lundberg, 2016). Att fånga upp patienter som upplever ångest 

och oro inför anestesi är viktigt, då ångest kan orsaka ökad postoperativ smärta, ökat behov 

av analgetika samt förlänga sjukhusvistelsen. Att farmakologiskt motverka den eventuella 

ångest och oro patienten upplever, görs bäst genom en korrekt bedömning av patientens grad 

av oro, vilket Badner Et al (1990) tar upp i sin vetenskapliga artikel om detta.  

 

2.4 Vårdrelationen 

Att skapa trygghet, tillit och förtroende ingår i anestesisjuksköterskans kompetensområde 

och har en central roll i mötet med patienten, för att skapa en god vårdrelation 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Eriksson (2010) menar att grunden i vårdprocessen ligger i mötet mellan vårdaren och 

vårdtagaren, där människan i relation till andra ges möjlighet att växa. I det forum som 

skapas i vårdrelationen ges patienten utrymme att förmedla sina känslor. Vidare skriver 

Eriksson (2010) att vårdrelationen inte får forceras och måste vara ömsesidig för att ge 

möjlighet till ett vårdande möte, där patienten känner möjlighet till givande och tagande.  

För att skapa en god vårdrelation menar Dinc & Gastmans (2013) att tillit är en viktig del. 

Många faktorer kan främja men även hindra att tillit skapas i vårdrelationen och är en 

process som ständigt hålls igång under relationens gång. Personliga egenskaper hos 

sjuksköterskan som upplevs viktiga för att främja tillit är ärlighet, självsäkerhet, tillgivenhet 

samt att kunna se hela människan och det osagda behovet från patienten. Faktorer som är 

hindrande i skapandet av tillit är brist på tid, för hög arbetsbörda och bruket av medicinsk 

terminologi då det kan skapa en barriär mellan patient och sjuksköterska. Förutom tidigare 

nämnd tillit, så krävs det att en sjuksköterska är en aktiv lyssnare, som ständigt kan ta åt sig 

nya intryck ifrån patienten och vara konstant delaktig i vården runtomkring (Wiklund Gustin 

& Bergbom 2012). 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning påvisar att många patienter upplever ångest inför generell anestesi. 

Preoperativ ångest är ett stort hinder inför anestesin samt även för inför själva operationen 

som gör att patienten kan känna sig illa till mods samt kan känna en skräck inför den 

kommande utmaningen. Som anestesisjuksköterska är det av yttersta vikt att få en patient att 
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känna sig lugn inför den kommande anestesin. Det spelar ingen roll om det är en kort eller en 

lång anestesi. Patienten ifråga ska få känna sig trygg samt väl omhändertagen genom hela 

vårdförloppet. Denna trygghet samt lugn ligger även till grund för patientens välmående pre- 

intra och postoperativt och ligger till grund för en bra vårdrelation. En lugn patient kan 

underlätta induktionen samt det postoperativa förloppet med mindre smärta samt 

illamående som följd. Forskning som finns går dock inte in på djupet av patienters 

upplevelser och det tas inte upp i de flesta studier vad sjuksköterskors erfarenheter av ångest 

är. Detta gör att en mer ingående studie krävs för att kunna brukas inom anestesiyrket, som 

belyser sjuksköterskors erfarenhet kring ångest preoperativt. 

3 SYFTE 

Syftet är att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med ångest 

inför generell anestesi. 

4 METOD 

I metodavsnittet kommer studiens design samt urval och datainsamling att presenteras.Till 

sist kommer analysen att beskrivas.  

4.1 Design 

Då syftet är att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med ångest 

inför generell anestesi kommer studien att följa en kvalitativ metodologi med fenomenologisk 

ansats. Den planerade insamlingsmetoden för data är semistrukturerade intervjuer. Ett 

induktivt förhållningssätt kommer att användas i studien. Rosberg (2017) skriver att 

fenomenologiansats syftar till att undersöka människors upplevda erfarenheter och därmed 

erhålla en bredare förståelse av det upplevda fenomenet som önskas undersökas.  

4.2 Urval och datainsamling 

Tio anestesisjuksköterskor planeras att inkluderas i studien. Henricson & Billhult (2017) 

skriver att vikten i en kvalitativ studie ligger i att hitta ett mindre antal sjuksköterskor med 

bred erfarenhet istället för en större mängd sjuksköterskor med mindre variation av 

erfarenhet kring det sökta fenomenet. Då patienternas erfarenhet av ångest är centralt i 
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studien kommer deltagarna inte att slumpas fram utan författarna kommer ta kontakt med 

anestesisjuksköterskorna innan intervjuerna och därefter välja ut lämpliga deltagare. 

Henricson & Billhult (2017) menar att erfarenhet kring det sökta fenomenet är en 

förutsättning för att kunna berätta om det. För att erhålla variation trots antalet deltagare 

kommer fem kvinnor och fem män att väljas ut. 

 

Ett ändamålsenligt urval av informanter kommer göras där inklusionkriterier är 

sjuksköterskor som jobbat i minst ett år och har erfarenhet av både TIVA samt 

inhalationsanestesi. Ändamålsenligt urval syftar till att, genom valda informanter erhålla 

bästa möjliga data som ämnas undersökas (Denscombe, 2014). Ett till inklusionskriterie är 

att det svenska språket behöver behärskas för att kunna ge informerat samtycke då 

intervjuerna kommer att ske på svenska. Inga exklusionskriterier kommer att tillämpas. 

Studien kommer att genomföras på ett regionalt sjukhus och ett mindre sjukhus för att 

erhålla ett bredare resultat. Respektive verksamhetschef på operationsklinik kommer att 

kontaktas för att erhålla godkännande inför studien. Informerat samtycke krävs från både 

verksamhetschef, men även från deltagarna för att få ett godkännande till deltagande i 

studien och för att studien skall kunna bedrivas från sjukhusets sida (SFS 2003:460). 

Personuppgifter som insamlas kommer att hanteras som känsligt material och ses enbart av  

författarna till detta arbete (Vetenskapsrådet, 2018).  

 

För att inhämta data kommer semistrukturerade intervjuer att användas med förbestämda 

frågor samt öppna frågor. De förbestämda frågorna kommer att skickas ut som en bilaga till 

alla deltagare, vänligen se bifogad bilaga 2 för dessa. Intervjuerna kommer att spelas in för 

att sedan analyseras med hjälp av Danielsson (2017a) analysmetod. Insamlad data kommer 

att förvaras på ett USB för att sedan raderas efter avslutad studie. Danielson (2017) skriver 

att semistrukturerade intervjuer kan användas för att inte styra frågorna och därmed leda 

deltagarens svar. Med öppna frågor får deltagarna möjlighet att frispråkigt berätta om 

erfarenheter kring ångest, och interaktionen mellan deltagare och författare riskerar inte 

heller att påverka studiens resultat i samma utsträckning som intervjuer baserade på endast 

strukturerade frågor.  

4.3 Analys 

Den valda analysmetoden som är tänkt att användas är utformad av Danielsson (2017a). 

Denna metod börjar med att det insamlade materialet transkriberas för hand, detta för att 

upprepa intervjuerna trots att det tar lång tid att transkribera material på detta sätt. För att få 

med alla nyanser i intervjuerna så skrivs allt material ned ordagrant, även om pauser 

förekommer samt även andra ljud så som hummande (Danielsson, 2017a). Analysen kommer 

att delas upp i ett schema för att lättare låta läsare se hur arbetet utförts samt analyserats. 

Först kommer intervjuerna att tilldelas olika nummer för att hålla ordning på dessa samt 

sedan presenteras som ”text” i kolumnen. Intervjuerna läses igenom ett flertal gånger för att 

kunna finna meningsenheter, dessa placeras in i kolumnen. Dessa meningsenheter är 

meningar eller stycken som skall besvara syftet. När dessa valts ut så tilldelas de en kod som 

beskriver sammanhanget mellan texten samt den meningsenhet som valts ut. När dessa 
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koder samt meningsenheter är färdigställda skall subkategorier samt kategorier utfärdas. De 

kategorier som bildas skall svara på innehållet i texten. När analysen börjar bli färdig, skall 

ett mönster kunna urskiljas emellan de kategorier som utformats så att teman kan bildas. 

Dessa teman skall kunna påvisa en röd tråd och binder samman de olika kategorierna 

(Danielsson, 2017b).  

4.4 Etiska överväganden 

För att erhålla etiskt godkännande inför de intervjuer som skall ske bör skriftlig information 

delas ut till de utvalda patienterna inför den kommande studien samt för att ge deltagarna tid 

till att läsa igenom detta och få ett fritt val att vara med eller inte. Syftet med denna skriftliga 

information är att erhålla informerat samtycke (SFS 2003:460) och för att ge information om 

att deltagarna kan avbryta intervjuerna under tiden som dessa pågår och för att belysa syftet 

med själva studien. Detta informerade samtycke går under det som anses vara 

samtyckeskravet, att de inblandade i studien samtyckt till att deltaga (Vetenskapsrådet, 

2017). Det är av yttersta vikt att deltagarna blir informerade att de får avbryta intervjun när 

som helst under processens gång och att det inte kommer bli några negativa konsekvenser av 

detta samt att de inte behöver ange orsak. Detta för att få ett mer öppet klimat där deltagarna 

kan känna sig mer trygga. Studien skall följa de riktlinjer som finns inom Codex 

(Vetenskapsrådet, 2017) om plagiering, förfalskning samt fabricering. Detta för att undvika 

ett falskt resultat som inte överensstämmer med ursprungskällan samt för att undvika att 

resultatet blir förvrängt och för att inte använda andras arbete och presentera det som ens 

eget. Personliga uppgifter samt information som kan vara etiskt känslig skall behandlas efter 

konfidentialitetskravet (vetenskapsrådet, 2018), för att undvika att någon deltagare känner 

sig kränkt eller för att obehöriga skall få tillgång till känslig information som kan skada 

någon. För att ytterligare undvika att en deltagare skall känna sig negativt berörda eller 

kränkta, kan dessa få ett val att välja att ta del av varje resultat som skall 

publiceras samt erhålla en sammanfattning av utförd studie. Detta går under det så kallade 

nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2018).  

5 METODDISKUSSION  

I denna del kommer design samt urval och datainsamling att diskuteras och presenteras för 

att sedan avslutas med en diskussion kring analysen. 

5.1 Design 

Då syftet är att undersöka patienters ångest utifrån anestesisjuksköterskors erfarenheter så 

lämpar sig en kvalitativ design, då det är en upplevd känsla. En fenomenologisk ansats 
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lämpar sig inför denna studie då det handlar om ett upplevt fenomen. Ett induktivt 

förhållningssätt används då det lämpar sig för att besvara syftet, då detta inte är grundat på 

en tidigare teori utan handlar om att dra slutsatser från upplevda erfarenheter (Henricson, 

2017).  

5.2 Urval och datainsamling 

Tillförlitlighet inom kvalitativa studier innefattar att ha en bred informationsbas att stå på 

med ett resultat som innehåller variation. Genom att välja sjuksköterskor som jobbat inom 

anestesiyrket i minst ett år så ger detta en variation i resultatet då dessa medverkande hunnit 

bli varma i kläderna i sitt yrke och fått en uppfattning om patienters ångest. Vidare erhålls 

mer tillförlitlighet då en variation erhålls genom urvalet av fem stycken kvinnor samt fem 

stycken män.  

Under utförandet av intervjuer kan en ständig reflektion pågå kring relationen mellan den 

som intervjuar och den som blir intervjuad. Den som intervjuar bör förhålla sig neutral och 

inte låta sin förförståelse påverka den intervjuades svar, utan vara öppen för allt som sägs 

under intervjun. Ett öppet samt positivt klimat bör tidigt skapas för att den intervjuade inte 

skall känna sig pressad, som senare kan påverka resultatet (Pollit & Beck, 2012). Då det är 

semistrukturerade intervjuer ger detta den intervjuade mer frihet att svara på de frågor som 

beskrivs, samt att då dessa spelas in på ljudfil kommer de att fånga upp känslor samt 

stämningen under intervjuns gång.  

5.3 Analys  

Studiens giltighet styrks då den valda kvalitativa metoden belyser anestesisjuksköterskors 

erfarenhet kring ångest på bästa möjliga sätt, då ett kvalitativt arbetssätt beskriver det valda 

fenomenet samt påvisar olika uppfattningar kring ångest (Pollit & Beck, 2012). Genom att 

följa en tidigare använd analysprocess så bestyrks giltigheten i denna studie (Henricson, 

2017). Tillförlitlighet bestyrks även då bruket utav en handledare används, då denna 

granskar studien under pågående process (Henricson, 2017). Författarna har båda arbetat 

inom vården en längre tid samt har även erfarenhet ifrån anestesiyrket vilket kan generera en 

förförståelse kring det valda ämnet. Risken med författarnas förförståelse är att det kan 

påverka studiens tillförlitlighet.  

Överförbarheten för denna studie beror helt och hållet på det kommande resultatet. 

Beroende på dess variation samt bredd kan vissa bitar av arbetet användas i andra 

sammanhang, där det forskas kring preoperativ ångest.  Kvalitativa studiers resultat kan vara 

svåra att generalisera samt överföra till den kliniska vardagen för valt område (Henricson, 

2017).  



 

 10   

REFERENSLISTA 

Alanazi, A. A. (2014). Reducing anxiety in preoperative patients: a systematic review. British

 Journal of Nursing, 23(7), 387-393. 

Badner, NH., Nielson, WR., Munk, S., Kwiatkowska, C., & Gelb, AW. (1990). Preoperative 

 anxiety: detection and contributing factors. Canadian Journal of anaesthesia, 37(4 Pt 

  1):444-7. Doi: 10.1007/BF03005624 

Bengtsson, J-P., Knudsen, K. (2016). Inhalationsanestesi. Anestesimedel. Narkosguiden,

 Göteborg AB 

Danielson, E. (2017a). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod, från idé till examination inom omvårdnad. (ss.143-154). Lund: 

Studentlitteratur. 

Danielson, E. (2017b). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod, från idé till examination inom omvårdnad. (ss.285-300). Lund: 

Studentlitteratur. 

D, Lundberg. (2016). Psykologiska och etiska aspekter. I A. S-GE, Lindahl. O, Winsjö, & J, 

Åkeson. Anestesi. Stockholm: Liber AB. 

Dinç, L., & Gastmans, C. (2013). Trust in nurse–patient relationships: A literature review. 

Nursing Ethics, 20(5), 501-516. doi:10.1177/0969733012468463 

Eintrei, C. Enlund, M. Gupta, A. & Åkeson, J. (2016) Generell anestesi I A. S-GE, Lindahl. O,

 Winsjö, & J, Åkeson. Anestesi. Stockholm: Liber AB. 

Eriksson, K. (2000). Vårdprocessen. (4. uppl.) Stockholm: Liber. 

Henricson, M & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I A. Henricson, M. Vetenskaplig teori 

 och metod – från ide till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I A. Henricson, M. Vetenskaplig teori och metod – från 

 ide till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

Knudsen, K & Öhman, C. (2016). Intravenös anestesi – TCI/TIVA. Narkosguiden, Göteborg

 AB 

Mitchell, M. (2010). General anaesthesia and day-case patient anxiety. Journal of Advanced  

 Nursing, 66(5), 1059-1071. Doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05266.x 

Ni, C., Tsai, W., Lee, L., Kao, C., & Chen, Y. (2012). Minimising preoperative anxiety with 

 music for day surgery patients - a randomised clinical trial. Journal of Clinical 

 Nursing, 21(5/6), 620-625. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03466.x 

Nortvedt, P. (2013). Etiska utmaningar. I A. I-L, Hovind (Red.). Anestesiologisk

 omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 



 

 11 

Pollit, D. F & Beck, C. T. (2012). Nursing reseach: Generating and assesing evidence for 

 nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening. (2012). 

 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med

 specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Hämtad från 

 swenurse.se den 4/4–18.  

Rosen, S., Svensson, M. & Nilsson, U. (2008). Calm or not calm: the question of anxiety in 

  the perianestehia patient. Journal of Perianesthesia Nursing, 23(4), 237-246 

SFS (2003:460). Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad den 

 12/4-18 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

 forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 

Sjöström, N. & Skärsäter, I. (2014). Ångestsyndrom. I Skärsäter, I. (red.) Omvårdnad vid 

 psykisk ohälsa: på grundläggande nivå. (2., [revid. och utök.] uppl.) Lund: 

 Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2017). Oredlighet i forskning. Hämtad den 12/4–18 från 

 http://www.codex.vr.se/etik6.shtml 

Vetenskapsrådet. (2018). Regler och riktlinjer. Hämtad den 20/4-18 från   

 http://www.codex.vr.se/regler.shtml#F 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
http://www.codex.vr.se/etik6.shtml


 

    

BILAGA A - ARTIKELMATRIS 

 

Artikelreferens 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

Alanazi, A. A. (2014). Reducing 

anxiety in preoperative patients: a 

systematic review. British Journal of 

Nursing, 23(7), 387-393. 

Att undersöka hur 

effektiva olika 

preoperativa 

utbildningsgrupper var i 

att dämpa ångest.  

Artikelöversikt, 14 st 

olika artiklar valdes ut 

inför denna review.  

I artikelns resultat kunde 

det påvisas att utbilda 

patienter inför 

operationer dämpade 

deras ångest men det var 

svårt att påvisa vilken 

utav de olika metoderna 

som var mest effektiv.  

Badner, NH., Nielson, WR., Munk, S., 

Kwiatkowska, C., & Gelb, AW. (1990). 

Preoperative anxiety: detection and 

contributing factors. Canadian 

Journal of anaesthesia, 37(4 Pt 

 1):444-7. Doi: 10.1007/BF03005624 

Att undersöka 

kunskaperna hos 

anestesiologer, om de 

kan identifiera samt 

diagnostisera 

preoperativ ångest, samt 

även att bevisa 

sambandet emellan 

ångest kvällen innan 

operation samt den som 

framkommer precis 

innan operationen, och 

att försöka identifiera 

faktorer som skulle 

kunna förstärka 

kunskaperna att 

identifiera och 

diagnostisera 

preoperativ ångest.   

Kvantitativ enkätstudie.   Studien visade tydligt att 

de som tidigare upplevt 

anestesi samt ej var utav 

det kvinnliga könet 

kände sig mindre 

ångestfyllda än de som 

upplevde anestesi för 

första gången eller var 

kvinnor. Anestesiologer 

påvisades ha en svag 

kunskap i att se ångest 

hos patienter. 

Den ångest som 

patienter hade kvällen 

innan visades ha ett 

samband med den 

ångest som visade sig 

innan operation. Inga 

faktorer hittades som 

kunde underlätta 

identifieringen utav 

ångest. 

Dinç, L., & Gastmans, C. (2013). Trust 

in nurse–patient 

relationships: A literature 

review. Nursing Ethics, 20(5), 

Att finna empiriska 

studier om tillit inom 

sjuksköterska-patient 

relationen och analysera 

En artikelöversikt, 34 

stycken artiklar valdes 

ut, 22 hade en kvalitativ 

design medan 12 

I flera utav de studier 

som beskrivs i översikten 

så påvisas det att ”tillit” 

ligger till grunden för 



 

    

501-516. 

doi:10.1177/0969733012468

463 

samt syntetisera dess 

resultat.   

utnyttjade en kvantitativ 

design.  

uppbyggnaden utav en 

vårdrelation, det kunde 

även urskiljas vissa 

faktorer som hjälpte 

denna tillit att byggas 

upp. Så som exempelvis 

att en sjuksköterska skall 

vara ärlig, tillitsfull samt 

ödmjuk med mera.  

Mitchell, M. (2010). General 

anaesthesia and day-case patient 

anxiety. Journal of Advanced  

Nursing, 66(5), 1059–1071. 

Doi:10.1111/j.1365-

2648.2010.05266.x 

 

Att hitta de aspekter 

inom generell anestesi 

som är mest 

ångestframkallande samt 

se vilka ingripanden som 

är bäst anpassade för att 

dämpa denna ångest.  

Kvantitativ enkätstudie, 

1250 patienter var 

delaktiga, men enbart 

460 svarade på enkäten. 

Cirka 85 % utav alla de 

som svarade på enkäten 

kände sig ångestfyllda, 

sju stycken teman kunde 

identifieras som var 

särskilt 

ångestframkallande. 

Dessa var ”preoperativ 

information” (den 

information som ges 

preoperativ som för vissa 

kan misstolkas och 

orsaka ångest), 

”anestesiologisk 

katastrof erfarenhet” 

(negativa erfarenheter 

under operationens gång 

som skapar ångest), ”det 

sista stödet” (det stöd 

som gavs precis innan 

operationen, kunde vara 

negativt och skapa 

ångest), ”personligt 

stöd” (rädslan för att ej 

anhöriga skulle finnas till 

hands efter operation), 

”nära förestående 

operation” (när 

förberedelserna inför 

operation tvingades att 

snabbas på pga att 

operationen vart mer 

akut, skapade ångest), 

”möjlig negativ 

händelse” (så som ex 



 

    

nålinsättning som i sig 

skapade ångest), ”sista 

preoperativa 

erfarenheten (den 

ångest som skapades 

utav att vänta inför 

operationen i ett 

förberedelserum). 

Ni, C., Tsai, W., Lee, L., Kao, C., & 

Chen, Y. (2012). Minimising 

preoperative anxiety with music for 

day surgery patients - a randomised 

clinical trial. Journal of Clinical 

Nursing, 21(5/6), 620-625. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2010. 

03466.x 

 

Att utvärdera effekten 

utav att spela musik 

preoperativt för att 

dämpa ångest samt 

förbättra vitala 

parametrar hos 

patienter som genomgår 

dagkirurgi.  

En randomiserad 

kontroll studie, 

kvantitativ design. 183 

patienter var delaktiga i 

denna studie. En grupp 

erhöll musik innan 

operation medan en 

kontrollgrupp inte erhöll 

någon musik.  

Den grupp som erhöll 

musik innan 

operationens start hade 

en signifikant lägre grad 

utav ångest än 

kontrollgruppen, samt 

även bättre vitala 

parametrar.  

Rosen, S., Svensson, M. & Nilsson, U. 

(2008). Calm or not calm: the 

question of anxiety in 

 the perianestehia patient. Journal of 

Perianesthesia Nursing, 23(4), 237-

246 

 

Att se om patienter 

kände sig lugna eller inte 

inför elektiv dagkirurgi, 

och vilka faktorer som 

bidrog till deras 

nuvarande 

sinnesförfattning.  

En kvantitativ 

frågeformulärsstudie, 

där 163 patienter 

tillfrågades att delta.  

43 % utav de intervjuade 

svarade att de kände sig 

lugna inför den 

kommande operationen, 

medan 57 % svarade att 

de kände sig oroliga. De 

som hade tidigare 

erfarenheter visade sig 

vara mer lugna än de 

som inte opererats förut.  

 



 

    

BILAGA B – FRÅGEFORMULÄR 

Hej, vi heter Simon och Mats och studerar till att bli specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård. 

Inför det sista vi gör inom utbildningen så skall ett examensarbete utföras. Syftet med denna studie är 

att belysa vården av patienter med ångest inför generell anestesi utifrån anestesisjuksköterskors 

erfarenheter. Strukturen kring studien kommer att vara individuella intervjuer som spelas in för att 

sedan kunna transkriberas till text. Frågorna som kommer ligga till grund för intervjun följer här 

nedan, men tanken med intervjun är att ha ett öppet klimat där andra frågor kan komma på tal under 

pågående process. Det finns ingen tidsbegränsning för denna intervju samt deltagandet är helt valfritt 

och den intervjuade får välja att besvara frågorna eller avbryta intervjun när som helst. Deltagandet är 

anonymt och ingen känslig information kommer att publiceras. Allt material kommer enbart att 

användas till studien och förstöras efter publicering. 

 

Frågor 

 

Har du någonsin jobbat med en patient som haft ångest inför sin operation? 

 

Vad är din uppfattning om preoperativ ångest? 

 

Tror du att ångesten kan påverka patientens vårdförlopp negativt om den ej lindras? 

 

Hur tror du att ångest inför en operation på bästa sätt kan lindras? 

 

 

 

 

 

Under intervjun kan dialogisk validitet förekomma, så som ”har jag förstått dig rätt när du säger så 

här…” 
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