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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Awareness drabbar ca 1 av 1000 patienter som genomgår generell anestesi vilket 
detta kan leda till allvarlig psykologisk sjukdom senare i livet. Awareness kan förklaras som 
att vara vid medvetande under en operation i en främmande miljö med okända röster, lukter 
och ljud. I kombination med att vara totalt förlamad, uppleva smärta och inte kunna 
förmedla detta. Under anestesin är det anestesisjuksköterskans uppgift att övervaka och 
skydda patientens kropp, hälsa och liv när den själv inte kan försvara sig. 

Syfte: Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av awareness hos patienter 
under generell anestesi. 

Metod: Examensarbetet utgår från en kvalitativ metod med induktiv ansats. 
Datainsamlingen har skett via individuella semi-strukturerade intervjuer. Tio 
anestesisjuksköterskor deltog i studien. Analysen har genomförts med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenteras utifrån de tre kategorierna; Anestesisjuksköterskornas syn 
på awareness, att skydda patienten, samt att skapa förutsättningar för att hantera 
awareness.  

Slutsats: Anestesisjuksköterskorna anser att en viktig del i deras arbete är att skydda 
patienten under anestesin. Genom att skapa en trygg relation till patienten hanteras 
patientens rädslor kring att vakna under operationen. De anser att erfarenhet i yrket skapar 
trygghet kring awareness och förebyggande arbete. Det är viktigt med uppföljning av 
patienter där misstanke om upplevd awareness finns. 

Nyckelord: Intraoperativ awareness, intraoperativa komplikationer, medvetande, 
omvårdnad, skydda, vaka. 
 

 



 

ABSTRACT 

Background: About 1 in 1000 patients experiences awareness during general anaesthesia 
and the experience can conduct in severe psychological illness later in life. Awareness is to be 
conscious during ongoing operation, in an alien environment with unfamiliar voices, smells 
and sounds. At the same time be paralysed, experience pain and not being able to 
communicate. During anaesthesia the nurse anaesthetist is responsible to care for the 
patient’s body, health and life when the patient can’t care for themselves.  

Aim: The aim is to describe nurse anaesthetists’ experiences of awareness in patients during 
general anaesthesia.   

Method: The paper emanates from a qualitative method with inductive design. Data was 
collected through semi-structured interviews. Ten nurse anaesthetists participated in the 
study. The analysis was conducted with a qualitative content analysis. 

Results: The result presents through three categories; Nurse anaesthetists view on 
awareness, to shelter the patient and to create condition on manage awareness. 

Conclusion: The nurse anaesthetists consider protecting the patient during anaesthesia to 
be an important part of their work. By creating a safe relationship with the patient, the nurse 
anaesthetists handle the patients fear from waking up during anaesthesia. Work experience 
gives the nurse anaesthetists confidence in awareness and tools to prevent this. It´s 
important to have follow-up on patients with suspected awareness.  

Keywords: Intraoperative awareness, intraoperative complications, conscious, nursing, 
advocacy, vigil. 
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1 INLEDNING 

Föreställ dig känslan av att vara vid medvetande i en främmande miljö med okända röster, 
lukter och ljud i kombination med att vara totalt förlamad. I vissa fall samtidigt uppleva 
smärta och vara blottad till stora delar av kroppen. Detta skulle kunna sammanfatta en 
patients upplevelse av awareness. Det finns en liten men reell risk att utsättas för detta 
mardrömsscenario under generell anestesi. Awareness drabbar ca 1 av 1000 patienter som 
genomgår generell anestesi och detta kan leda till allvarlig psykologisk sjukdom hos 
patienten senare i livet. Anestesisjuksköterskan har en avgörande roll under alla faser av 
anestesin. Det är dennes uppgift att övervaka och skydda patientens kropp, hälsa och liv när 
den själv inte kan försvara sig. 

Vår erfarenhet som studenter under verksamhetsförlagd utbildning inom anestesiverksamhet 
är dock att kunskap kring awareness som förebyggande åtgärder, identifiering av awareness, 
bemötande av patienter med erfarenheter av awareness, behandling och uppföljning inte lyfts 
upp i den kliniska vardagen. Uppföljning av patienter med påstådd awareness är särskilt 
viktig då det oftast tar ett par veckor innan de påtagliga psykologiska symptomen ger sig till 
känna. Detta kan medföra att anestesisjuksköterskan inte blir underrättad om patientens 
upplevelser vilket kan leda till att fler patienter drabbas av problemet. Vi tror att 
anestesisjuksköterskan reflekterar kring ämnet undermedvetet.  Vi vill därför beskriva 
anestesisjuksköterskans erfarenheter av hur de ser på och arbetar med awareness. Detta vill 
vi göra för att belysa anestesisjuksköterskors åtgärder för att förebygga awareness och 
klarlägga brister i den kliniska vardagen samt teoretisk kunskap gällande ämnet. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras relevanta centrala begrepp för studien. Bakgrunden innefattar även 
tidigare forskning, hanterar styrdokument samt drar paralleller till vårdvetenskapliga 
teoretiska begrepp.  

2.1 Definition av centrala begrepp 
Under centrala begrepp definieras anestesisjuksköterskans ansvarsområde, awareness och 
generell anestesi.  

2.1.1 Anestesisjuksköterskans ansvarsområde 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) är Anestesisjuksköterskans 
arbetsområde anestesiologisk omvårdnad. Att värna om den enskilde patientens resurser och 
behov, skapa tillit, ge information och planera patientens omvårdnad. Under anestesi är det 
anestesisjuksköterskans uppgift att övervaka och observera patienten, administrera vätska 
och läkemedel samt förebygga komplikationer. Det är även anestesisjuksköterskans uppgift 
att bedöma patientens anestesidjup (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). 

2.1.2 Awareness 

Awareness definieras av American Society of Anesthetiologists Task Force of Intraoperative 
Awareness (2006) som när en patient blir medveten under ett ingrepp med generell anestesi 
och senare har minnen från händelsen. Enligt Berg och Hagen (2013) finns det i det svenska 
språket inget bra ord för att beskriva upplevelsen awareness. Berg och Hagen (2013) 
översätter ordet till oavsiktlig vakenhet medan Eintrei, Enlund, Gupta och Åkesson (2016) 
använder ordet varseblivning. I Sverige används vanligen den engelska termen awareness 
(Berg & Hagen, 2013).  

2.1.3 Generell anestesi 

I generell anestesi skapas medvetslöshet och smärtbortfall (analgesi) genom påverkan av det 
centrala nervsystemet och hämmande av autonoma reflexer. Generell anestesi uppnås genom 
administrering av intravenösa läkemedel och-/eller inhalationsgaser. Det äldre ordet för 
generell anestesi är narkos vilket betyder medvetslös av narkotika (Valeberg, 2013a).  
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2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Förekomst av awareness 

De första fallen av awareness uppmärksammandes på 1940-talet i samband med att det 
började användas muskelrelaxerande läkemedel i samband med anestesi (Eintrei et al., 
2016). Förekomsten av awareness under generell anestesi är liten, förekomsten beskrivs som 
mellan 0,1-0,2 % (Sandin, Enlund, Samuelsson och Lennmarkens, 2000; Sebel et al., 2004). 
Dock beskriver en färskare studie att incidensen är betydligt lägre där awareness drabbar ca 
1:19 000 patienter (Pandit et al. 2014). Risken för awareness är som störst vid induktion (när 
patienten sövs), operationsstart samt väckning. Vid induktion och operationsstart är den 
främsta anledningen till awareness otillräckliga doser av anestesiläkemedel. Vid väckning är 
främsta orsaken att patienten blir väckt innan muskelrelaxerande läkemedel gått ur kroppen 
(Eintrei et al., 2016).  

En av de vanligaste frågorna från patienten under den preoperativa bedömningen handlar 
om rädslor kring awareness (Eintrei et al., 2016). Berg och Hagen (2013) beskriver detta som 
en mardröm, att vakna under operationen med muskelrelaxerande läkemedel i kroppen och 
inte kunna röra sig eller kommunicera, vilket sker på grund av otillräcklig anestesi (Berg & 
Hagen, 2013).  

2.2.2 Riskfaktorer för awareness  

Kent et al. (2015) har genomfört en studie om awareness med patienter som upplevt 
awareness. I studien kommer de fram till att awareness är vanligt förekommande bland 
yngre patienter (medelålder 41 år), vilket även bekräftas i Pandit et al., (2014) samt Yu och 
Wu’s (2017) studie. Awareness är vanligare bland kvinnor (Kent et al., 2015; Pandit et al., 
2014), friska ASA 1-2 patienter samt bland patienter som genomgår elektiv kirurgi (Kent et 
al., 2015). ASA-klassificering är ett bedömningsverktyg för att uppskatta patienters 
fysiologiska status innan anestesi. ASA 1 är en frisk patient med få riskfaktorer, därefter ökar 
patientens ASA-klassificering i relation till patientens hälsotillstånd och ASA 4 är en svårt 
sjuk patient med flertalet riskfaktorer (Valeberg, 2013b). Andra riskfaktorer är anestesi i 
samband med kejsarsnitt (Paech, Scott, Clavisi, Chua, & McDonnell, 2009), långa 
operationstider (Yu & Wu, 2017) samt patienter som tidigare upplevt awareness i samband 
med operation (Aranake et al., 2013; Pandit et al., 2014; Yu & Wu, 2017).  

Errando et al. (2008) samt Yu och Wu (2017) jämför förekomsten av awareness i samband 
med olika anestesimetoder. Studierna visar att en riskfaktor för awareness är anestesi med 
total intravenös anestesi (TIVA), jämfört med blandanestesi som är en kombination av 
intravenös- och gasanestesi (Errando et al., 2008; Yu & Wu, 2017). Forskningen visar även 
att premedicinering med bensodiazepiner (Errando et al., 2008 ; Yu & Wu, 2017) minskar 
risken för intraoperativ awareness. I Sandin et al. (2000) studie framkommer det att 
awareness är vanligare vid anestesi med tillförsel av muskelrelaxerande läkemedel jämfört 
med anestesi utan muskelrelaxerande. Chung (2014) beskriver även att fysiologisk och 
motorisk respons som blodtryck och hjärtfrekvens ofta maskeras av muskelrelaxerade 
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läkemedel. Andra kliniska tecken på misstanke om awareness beskrivs som rörelse, reaktion 
på tilltal, ögonfransreflex, vidgade pupiller eller tårar i ögonen (Chung, 2014).  

2.2.3 Patienters upplevelser av awareness 

Cook et al. (2014) samt Kent et al. (2015) beskriver patienters upplevelser av awareness. Båda 
studierna beskriver att patienterna upplever en känsla av att inte kunna röra sig (paralys) 
eller prata och att patienten hörde röster som vanliga upplevelser. Paralys samt känslor av 
tryck och ljud är vanligast vid induktion. Under operation var paralys tillsammans med 
smärta mest förekommande känsla samt vid anestesislut var enbart paralys vanligast (Cook 
et al., 2014). Smärta och andra känslor av tryck var även vanligt förekommande (Cook et al., 
2014; Kent et al., 2015) Awareness med upplevd smärta är enligt Eintrei et al. (2016) 
traumatiskt men även ovanligt. Awareness utan smärta är betydligt vanligare, men kan även 
det vara psykologiskt påfrestande (Eintrei et al., 2016). Oro och ångest upplevdes av 
patienter i 93 % av fallen i studien av Kent et al. (2015) medan motsvarande siffra var 47 % i 
Cook et al. (2014) studie. Enligt Cook et al. (2014) är oro och ångest tillsammans med smärta 
de främsta bakomliggande orsakerna till långvariga psykologiska följdsjukdomar hos 
patienter efter upplevd awareness. Ångest, mardrömmar och återblickar från operationen 
(Cook et al., 2014) samt sömnstörningar och rädsla inför framtida sövningar (Ghoneim, 
Block, Haffarnan & Mathews, 2009) är vanliga psykologiska konsekvenser av awareness. 
Leslie, Chan, Myles, Forbes och McCulloch (2010) beskriver att awareness hos patienter kan 
medföra PTSD (post traumatiskt stressyndrom) senare i livet. Tasbihgou, Vogels och 
Absalom (2017) instämmer i att awareness kan ge svåra psykologiska konsekvenser för 
patienter och att det är viktigt att man inom anestesiverksamhet upprätthåller strategier för 
att undvika awareness.   

I Kent et al. (2015) studie beskriver 75 % av patienterna som upplevt awareness att de var 
missnöjda med hur anestesipersonalen hade hanterat deras bekymmer och 71 % uppgav att 
varken anestesipersonal eller läkare erbjöd sig att undersöka deras upplevelse.  

2.2.4 Förebyggande åtgärder av awareness  

Det är anestesisjuksköterskans ansvar att skydda patienten från risker under anestesin, att 
vara förberedd och uppmärksamma risker innan de sker (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 
2014). Kent et al. (2015) studie visar att anestesipersonalen var sedan tidigare medvetna om 
patienters upplevelse av awareness i 76 % av fallen, men endast i 31 % av fallen kunde tecken 
på awareness som takykardi och hypertension avläsas i journalanteckningar (Kent et al., 
2015). Chung (2014) påtalar att awareness inte kan avläsas under pågående anestesi eftersom 
detta är ett problem som uppdagas först när patienten vaknat. Enligt Leslie et al. (2010) är 
det vanligt att de psykologiska symptomen som är resultat av awareness inte kommer förrän 
ett par veckor efter ingreppet genom minnen och drömmar. Att följa upp patienter som 
uppger att de upplevt awareness är viktigt i det förbyggande arbetet (Leslie et al., 2010). 

För att avgöra patienters medvetandegrad under anestesi kan man med hjälp av 
monitorering övervaka patientens medvetandegrad. Detta genom medicinsk utrustning med 
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funktioner som Elektroencefalografi (EEG) eller bispectral index (BIS) vilka mäter hjärnans 
elektiska aktivitet. Dessa metoder är inte helt säkra men viss forskning antyder att awareness 
förekommer mer sällan när hjärnaktiviteten monitoreras (Berg & Hagen, 2013). Myles, 
Leslie, McNeil, Forbes och Chans (2004) studie visar en minskad risk för awareness upp till 
85 % med användning av BIS medan andra studier uppger att förekomsten av awareness inte 
minskar (Avidan et al., 2008; Mashour et al., 2012). Patientgrupper där BIS har visat sig vara 
användbart är äldre, ASA 3-4, obesitas, sövning samt akuta operationer (Gelfand, Gabriel, 
Gimlich, Beutler & Urman, 2017). Både Avidan och Mashour (2013) samt Gelfand et al. 
(2017) redovisar att BIS är ett bra hjälpmedel att använda vid TIVA. Dock beskriver 
Szostakiewicz, Tomaszewski, Rybicki och Rychlik (2014) i sin studie att monitorering av 
klinik samt gaskoncentration räcker för att förebygga awareness.  

Då awareness ofta sammankopplas med tillförsel av muskelrelaxerande läkemedel som ofta 
döljer otillräcklig sederingsdjup (Eintrei et al., 2016) kan man använda TOF-stimulering för 
att bedöma graden av muskelrelaxation (Hedenstierna & Åkesson, 2016). TOF står för train-
of-four och innebär att man ger en elektisk signal som utger en muskelkontraktion för att 
mäta mängden muskelrelaxerande läkemedel som finns kvar i kroppen (Lunde, 2013). Den 
viktigaste och främsta åtgärden för att förebygga awareness är att anpassa 
läkemedelsadministrering (Berg & Hagen, 2013).  

Under inhalationsanestesi beskriver Eintrei et al. (2016) att det kan vara lättare att styra 
anestesin genom att förhålla sig till endexpiratoriska koncentrationer (koncentration av 
inhalationsgas i utandningsluften) av inhalationsmedel samt MAC-värde (Eintrei et al., 
2016). MAC står för minimum alveolar concentration och är ett teoretiskt mått på 
anestesigasers potens (Naess & Strand, 2013). Detta kan bekräftas av en studie av Wang et al. 
(2017) som visar att om man förhåller sig till den endexpiratoriska koncentrationen av 
inhalationsläkemedlet sevofluran (MAC 0,7-1,3) minskar risken för awareness.  

2.3 Kompetensbeskrivning och lagar 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 
är framtagen för att finnas som stöd till den legitimerade sjuksköterskan. I 
kompetensbeskrivningen står beskrivet att sjuksköterskans kompetensområde är omvårdnad 
och att detta innebär att tillgodose patienters behov av omvårdnad och upplevelser inom 
vården, att utföra omvårdnadsåtgärder med skicklighet samt att bygga upp ett förtroende hos 
patienten. Den legitimerade sjuksköterskan ska arbeta enligt gällande lagar, författningar och 
övriga styrdokument för hälso- och sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Som 
anestesisjuksköterska finns även en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012) syftar till att förtydliga anestesisjuksköterskans profession 
genom att förtydliga de sex kärnkompetensernas roll i den anestesiologiska omvårdnaden. 
Andra områden där kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterska fyller en viktig 
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funktion är i utformningen och tillämpningen av utbildning för blivande 
anestesisjuksköterskor, samt fungera som ett stöd för arbetsgivare och politiker att skapa 
förutsättningar för en högkvalitativ anestesiologisk omvårdnad.  

Att bära en etisk medvetenhet är centralt inom omvårdnadsyrket. Alla sjuksköterskor har ett 
moraliskt ansvar för bedömningar och beslut i omvårdnadsarbetet. I ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor (2014) beskrivs riktlinjer att förhålla sig till gällande etik. Koden beskriver 
sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 
lidande. Centralt i detta är att vården ska utgå från alla människors lika värde och ges med 
respektfullhet till alla oberoende av kön, ålder, nationalitet, religion och etisk bakgrund 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL](SFS 2017:30) styr hur hälso- och sjukvården i Sverige ska 
organiseras och bedrivas. I lagen står beskrivet att hälso- och sjukvården ska bedriva vård 
och främja hälsa på lika villkor för alla, med respekt för människors lika värde samt den 
enskilde människans värdighet. Hälso- och sjukvården ska även arbeta för att förebygga 
ohälsa (HSL, SFS 2017:30). Patientsäkerhetslagen (2010:659) syftar till att främja 
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård i Sverige. I kap 3 §2,3 står beskrivet att hälso- och 
sjukvården ska arbeta för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada samt att 
vårdgivaren har skyldighet att utreda eventuell vårdskada (SFS 2010:659). Den lag som ser 
till patientens ställning i hälso- och sjukvården heter Patientlagen (SFS 2014:821), den verkar 
för att främja patientens självbestämmande, delaktighet och integritet inom vården.   

2.4 Vårdvetenskapliga begrepp   
Att som anestesisjuksköterska uppmärksamma awareness hos en patient under anestesi 
förknippar författarna med det teoretiska begreppet ”vaka/vakande”. Fridh (2017) förklarar 
begreppet vaka som att hålla uppsikt över, beskydda eller värna om någon. Fridh och 
Bergbom (2006) har gjort en begreppsanalys av begreppet ”Att vaka” där de tar upp fem 
dimensioner som påverkar vakande. Vem man vakar över och relationen till denne, när 
vakandet sker, hur det är att vaka, vem som vakar samt hur det är att bli vakad över (Fridh & 
Bergbom, 2006).  

Att som sjuksköterska vaka över en patient inom sjukvården innebär att vara närvarande och 
uppmärksam på förändringar i patienters tillstånd samt att ha en handlingsberedskap för 
oväntade situationer. Som anestesisjuksköterska är den viktigaste uppgiften att säkra 
patientens trygghet samt att vaka över patienten under den intraoperativa processen (Fridh, 
2017). Schreiber och MacDonald (2009) har i sin artikel beskrivit begreppet ”vaka” i relation 
till anestesisjuksköterskans yrkesroll. Det har resulterat i fyra olika strategier som 
anestesisjuksköterskan använder. De fyra strategierna innefattar att bygga en god relation till 
patienten, att få patienten att känna sig trygg med den tekniska övervakningen kring 
anestesin, att som anestesisjuksköterska samverka mellan patienten och operationsteamet 
samt att i alla lägen se till patientens bästa (Schreiber & MacDonald, 2009).  
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Att bli vakad över beskrivs av Fridh (2017) som att bli beskyddad, att överlåta vakandet till 
någon annan när personen i fråga inte är kapabel till att vaka över sig själv. Schreiber och 
MacDonald (2009) beskriver även en av anestesisjuksköterskans roller som att agera som 
skydd för patienten mot omgivningen, vilket författarna anser har likheter med det engelska 
vårdvetenskapliga begreppet ”advocacy”. Ordet översätts på svenska till stöd eller försvar 
(Norstedts, 2005). Anestesisjuksköterskans uppgift genom ”advocacy” är att vidta åtgärder 
för att skydda och ta hand om patienten. Detta innebär för sjuksköterskan att ge patienten en 
värdig och säker vårdupplevelse, behandla patienten med respekt, bygga förtroende samt att 
skydda patienten från skada (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2014).   

Det är en viktig del av anestesisjuksköterskans yrkesroll att se hela människan och inte 
enbart sjukdomen eller en skadad kroppsdel som patienten bär med sig. Under anestesi blir 
detta ännu mer väsentligt. Först sövs patienten ner vilket leder till att patienten blir både 
maktlös och värnlös och lämnar över ansvaret av sin kropp och själ till 
anestesisjuksköterskan (Nortvedt, 2013). Därför anser författarna att det teoretiska 
begreppet ”kroppen” även är ett begrepp av central betydelse. Lindwall (2017) menar att 
processen att som människa genomgå en anestesi med efterföljande kirurgiska ingrepp 
påverkar de tre begreppen kropp, själ och ande som tillsammans blir en helhet i den 
mänskliga kroppen. Kroppen består av kropp, själ och ande som ska uppfattas som 
oskiljbara. Lindwall (2017) beskriver även att det är viktigt att se till kroppen utifrån den 
enskilde patientens egen syn på sin kropp. Att inte se till patientens kropp kan uppfattas som 
förnedrande av patienten. I kroppen bor det andliga och själsliga men kroppen består också 
av människans integritet och identitet. Kroppen balanserar hela tiden mellan hälsa och 
lidande. Sjukdomen som fördärvar och kroppen som arbetar för att bevara sin fullständighet. 
I denna komplexa balans mellan hälsa och lidande införlivas även faktorer som till exempel 
minnen, språk, rädslor och maktlöshet (Lindwall, 2017). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att awareness är ett komplext problem som riskerar att drabba patienter som 
genomgår generell anestesi med allvarliga psykologiska konsekvenser som till exempel 
ångest, sömnbesvär och PTSD (post traumatiskt stressyndrom). Awareness drabbar patienter 
i olika åldrar med olika sjukdomsbild under olika delar av den generella anestesin. Att 
drabbas av awareness kan medföra risk att drabbas av till exempel PTSD samtidigt som 
risken är stor att symptomen efter awareness inte fångas upp och tas på allvar. Den tidigare 
forskningen kring området fokuserar på förekomst, riskfaktorer, patientupplevelser samt 
förebyggande åtgärder som kan användas för att minska risken för awareness. Att beskriva 
anestesisjuksköterskors erfarenheter av awareness kan bringa klarhet i hur 
anestesisjuksköterskor resonerar utifrån ett omvårdnadsperspektiv samt vilka verktyg de 
använder för att hantera awareness. Det är avgörande för patientens framtida hälsa att 
anestesisjuksköterskan skyddar, vakar och vidtar åtgärder under anestesin för att skydda 
patienten mot de potentiella risker och hot som en anestesi kan innebära. Bland dessa hot 
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finns awareness.  När patienten genomgår en anestesi med påföljande kirurgiska ingrepp 
påverkas patientens kropp, själ och ande vilka alla tre behövs för att skapa den helhet som en 
människa besitter. Samtidigt strider kroppen för att behålla sin hälsa mot sjukdomens eller 
skadans plågor. Nyttan med studien är att lyfta anestesisjuksköterskors uppfattningar kring 
awareness samt att förstärka medvetenheten kring ämnet i anestesisjuksköterskors vardag. 
Förhoppningen är att en djupare förståelse kring awareness hos anestesisjuksköterskan ger 
en säkrare vård för patienten.  

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av awareness hos patienter under 
generell anestesi. 

5 METOD 

Här presenteras examensarbetets metod genom design, datainsamling och urval samt 
dataanalys. Examensarbetet utgår från en kvalitativ metod med en induktiv ansats. 

5.1 Design 
En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för examensarbetet. Den kvalitativa 
designens inriktning är att studera och utforska fenomen i den omgivning där det befinner 
sig. Forskaren ska själv befinna sig i miljön där fenomenet finns för att kunna studera hur 
fenomenet upplevs, tolkas och vilken mening fenomenet bär på (Henricson & Billhult, 2017). 
En induktiv ansats innebär att börja i empirin, vilket innebär att samla information om 
verkligheten genom att till exempel inhämta information genom intervjuer (Priebe & 
Landström, 2017). 

5.2 Datainsamling och urval  
Datainsamlingen bestod av individuella semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, se 
bilaga A. Intervjuerna har utförts av en författare och en deltagare förutom pilotintervjun 
som utfördes av bägge författarna. Intervjuer är en beprövad metod för att studera 
erfarenheter hos vårdpersonal. Semistrukturerade intervjuer ökar intervjuns följsamhet och 
ökar möjligheten till samspel i intervjuförfarandet (Danielsson, 2017). Den första intervjun 
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användes för att testa de tilltänkta frågorna, träna intervjuarna i sin roll och för att få en 
uppfattning om intervjuernas tidsåtgång. Under intervjun framkom två ytterligare frågor till 
intervjuguiden. Eftersom dessa frågor även ställdes under denna intervju har inte 
intervjuguiden ändrats och intervjun inkluderas i resultatet.  

Informationsbrev till verksamhetschef (se bilaga B) skickades ut samt godkännande att 
utföra intervjuerna på kliniken har inhämtats. Vidare kontakt togs sedan med 
avdelningscheferna vid centraloperation samt dagkirurgisk avdelning som fick uppdraget att 
förmedla inbjudan till personalen på avdelningarna och skicka ut informationsbrev (se bilaga 
C) kring deltagande i studien. Anestesisjuksköterskorna anmälde sitt deltagande via telefon 
och mejl. Urvalet bestod av 10 stycken legitimerade sjuksköterskor med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Tre män och sju 
kvinnor som arbetar med generell anestesi på ett sjukhus i mellansverige. 
Anestesisjuksköterskor med varierande längd på arbetslivserfarenhet bjöds in för att delta i 
studien. De anestesisjuksköterskor som valde att delta i studien hade mellan åtta månader 
och 19 års erfarenhet av yrket. Intervjuerna har utförts på aktuell arbetsplats eller på en plats 
som informanterna själv valt. Kriterier för val av plats är att det ska vara i en lugn och ostörd 
miljö där informanten känner sig trygg för att gynna möjligheterna att få en djup och kärnfull 
intervju (Danielson, 2017). Kontakt togs även med anestesiverksamhet vid ett ytterligare 
sjukhus men godkännande för att utföra intervjuer uteblev, därav har anestesisjuksköterskor 
arbetandes vid detta sjukhus exkluderats i studien.  

Författarna har sökt efter vetenskapliga artiklar i sökdatabaserna Cinahl samt PubMed. 
MeSH-termer som använts är; awareness, intraoperative awareness, general anesthesia, 
nurse anesthetists. Termerna har använts var för sig och/eller i kombinationer med OR och 
AND. Avgränsningar som gjorts under sökningarna har varit peer reviewed, engelska och full 
text. Författarna har strävat efter att inkludera artiklar som är max 10 år gamla men har valt 
ut vissa äldre artiklar som vi bedömer relevanta för ämnet och examensarbetet. Artiklar med 
studier på barn exkluderades. Även manuella sökningar har gjorts via referenslistor i 
artiklar/böcker.  

5.3 Dataanalys  
För att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenhet av awareness har en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) använts. De inspelade ljudfilerna 
från intervjuerna har transkriberats av den författare som inte genomfört intervjun.  

När samtliga intervjuer transkriberats påbörjades analysen. Under transkriberingen spelades 
ljudfilerna för intervjuerna upp och överfördes ordagrant till ett dokument. De 
transkriberade intervjuerna lästes igenom av bägge författarna. Ur de transkriberade 
intervjuerna har författarna tillsammans valt ut meningsbärande enheter genom att markera 
de enheter som ansågs svara till syftet. En meningsbärande enhet är enligt Graneheim och 
Lundman (2004) ord, meningar eller paragrafer som relateras till syftet. Samtliga 
meningsbärande enheter har avstämts mot studiens syfte flera gånger. Intervjuerna har 
kontrollästs av bägge författarna för att inte försumma viktiga meningsbärande enheter. De 
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meningsbärande enheterna fördes in i en tabell och kondenserades sedan. I kondenseringen 
har texten kortats ned utan att påverka textens innehåll och mening för att betona det 
väsentliga i texten (Graneheim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna samt 
kondenseringar skrevs sedan ut i pappersformat för att få en bra överblick inför processen att 
skapa koder och kategorier. Meningsbärande enheter samt kondenseringar har studerats och 
samtliga meningar har kodats. Kodning innebär att sätta en etikett på vad kondenseringarna 
handlar om (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna läste igenom koderna flera gånger 
och dessa har sedan stått som grund för att skapa subkategorier. Liknande koder har 
grupperats tillsammans och innehållet har sedan speglats i namnet på den subkategori som 
koden delats in i. Gemensamma nämnare i subkategorierna har sedan resulterat i tre större 
kategorier. För att få en överblick över subkategorier och kategorier klipptes samtliga 
tabellrader ut och klistrades upp på större pappersark tillsammans enligt kategorier och 
subkategorier. En meningsbärande enhet togs bort under skapandet av resultatet då den lätt 
kunde härledas till vem som sa den. 

Tabell 1. Exempel på analysmatris.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbära
nde enhet  

Kod Subkategori Kategori 

Någon som är ehh vaken 
men kan inte förmedla 
sig att den är vaken 

Är vaken men 
kan inte 
förmedla sig 

Definition 
av 
awareness 

Tolkningar av 
begreppet 
awareness 

Anestesisjuksköte
rskors syn på 
awareness 

Gäller det liksom att 
etablera en bra kontakt 
med patienten 

Etablera bra 
kontakt med 
patienten 

Etablera 
kontakt 

Skapa en 
relation till 
patienten 

Att skydda 
patienten 

Trauman såna saker 
eller hur akuta sövningar 
där kan det nog finnas 
en ökad risk 

Ökad risk vid 
trauman och 
akuta sövningar 

Riskgrupp Förebyggande 
arbete 

Hantera 
awareness 

Toffen använder vi ju  Använder TOF TOF Förebyggande 
arbete 

Hantera 
awareness 
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6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De forskningsetiska principerna inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning har 
tagits i beaktning. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om forskningens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna har via ett informationsbrev (bilaga C) informerats om 
studiens syfte. Samtyckeskravet ställer krav på att deltagarna själva har rätt att bestämma 
över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet har deltagarna även fått 
information om att det är frivilligt att delta i studien och att de när som helst under processen 
kan välja att avbryta studien. Samtliga deltagare har undertecknat ett informerat samtycke 
att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att information och personuppgifter ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras så att obehöriga ej kommer åt 
dem (Vetenskapsrådet, 2002).  Efter insamling av data har materialet transkriberats och 
informanterna avidentifierats genom kodning. Alla uppgifter kommer att behandlas med 
konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Ljudfiler från intervjuerna kommer sparas på en lösenordskyddad säker plats som endast är 
tillgänglig för de som utför intervjuerna samt handledare för uppsatsen. Resultatet i studien 
kommer ej kunna härledas till enskilda informanter. Intervjuerna för insamling av data 
kommer endast att användas till denna studie och efter examensarbetets godkännande 
kommer ljudfilerna att förstöras.  

En etikansökan har skickats in och godkänts av handledare vid Mälardalens högskola inför 
påbörjandet av datainsamlingen. Studien belyser ett viktigt ämne som kan vara känsligt för 
deltagarna då de patienter som upplever detta kan få psykologisk påverkan. Detta kan vara 
ett känsligt ämne som kan framkalla känslomässiga reaktioner från informanterna och är 
något som författarna är medvetna om. Intervjuerna har genomförts med en intervjuare och 
en informant för att minska risken för att intervjuaren ska hamna i maktposition gentemot 
informanten. De deltagare som har en personlig relation till någon av författarna har 
intervjuats av den andre författaren.  

7 RESULTAT  

Resultatet presenteras i löpande text utifrån de kategorier och subkategorier som författarna 
fått fram i innehållsanalysen. De tre kategorierna är; Anestesisjuksköterskors syn på 
awareness, att skydda patienten och att skapa förutsättningar för att hantera awareness.  
Se figur 1.  
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7.1 Anestesisjuksköterskornas syn på awareness 
Anestesisjuksköterskor erfarenheter hur de ser på awareness beskrivs genom 
underkategorierna; Att förstå patienters awareness, att ha behov av reflektion och behov av 
att skapa trygghet. 

7.1.1 Att förstå patienters awareness 

Anestesisjuksköterskorna beskriver awareness som ett tillstånd där patienten är vid 
medvetande under generell anestesi utan att kunna förmedla sig. Flera beskriver att detta 
sker på grund av någonting som gått fel eller en miss under anestesin. Av 
anestesisjuksköterskorna uppfattas det som ett stort misslyckande, en allvarlig komplikation 
och ett skräckscenario att inte kunna förmedla sig som patient. Awareness är en av de högsta 
prioriterade sakerna att undvika och en av de otäckaste delarna i arbetet.  

En anestesisjuksköterska beskriver att hen ser awareness utifrån två dimensioner. Dels 
patienter som kan återge vad som hänt och dels de patienter som inte vet vad som hänt men 
får psykiska komplikationer i form av till exempel ångestattack när de vistas på ett sjukhus. 
Två anestesisjuksköterskor uttrycker att det skulle vara fruktansvärt att som patient uppleva 
awareness och att som anestesisjuksköterska ansvarat för en anestesi där awareness har 
uppstått. De båda anser att det är något som man måste arbeta med och att det är ett 
problem som många patienter inte är medvetna om att de har upplevt.  

Anestesisjuksköterskorna hoppas att det är väldigt få patienter som upplever awareness. 
Awareness upplevs som ett väldigt sällan förekommande problem. Patienten kan titta upp 
lite eller röra sig under operationen men detta uppfattas som något patienten inte kommer 
att komma ihåg i efterhand. Att patienten upplever awareness med smärta uppfattas som 

Att skapa förutsättningar 
för att hantera 

awareness

Förebyggande arbete

Läkemedelshantering 
kring awareness

Uppföljning

Anestesisjuksköterskans
syn på awareness

Att förstå patienters 
awareness

Att ha behov av 
reflektion

Behov av att skapa 
trygghet

Att skydda patienten

Vikten av att skapa en 
relation till patienten

Att övervaka och 
kliniskt observera 

patienten
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väldigt ovanligt. Dock beskriver en anestesisjuksköterska att hon tror att ett mörkertal finns 
på hur många patienter som upplever awareness.  

7.1.2 Att ha behov av reflektion  

De flesta anestesisjuksköterskor i intervjuerna anser att de inte tänker på awareness dagligen 
i den kliniska vardagen. En anestesisjuksköterska säger att hen tror att de som arbetar inte 
har bra koll på awareness. En annan anestesisjuksköterska berättar att hon reflekterar kring 
det hela tiden.  

Några av anestesisjuksköterskorna påpekar att problemet ska tas på allvar och inte 
nonchaleras och en anestesisjuksköterska förklarar att det är en lika allvarlig komplikation 
som att operationen misslyckas.  

”Man ska väl ha respekt för det men kanske inte vara rädd för det” 
Deltagare 8 

De beskriver att det kan vara svårt att uppfatta och utvärdera awareness. I synnerhet då 
patienten administrerats muskelrelaxerande läkemedel och att det är mer en känsla. Vissa 
beskriver en rädsla de har för att awareness ska uppstå. En anestesisjuksköterska beskriver 
att hen drömt mardrömmar kring detta medan andra förmedlar sin strävan att undvika 
awareness finns undermedvetet.   

Några anestesisjuksköterskor uttrycker tvivel kring patienternas upplevelse av awareness. De 
är osäkra på vad patienten egentligen har upplevt. 

”Men frågan är om dom hört mig säga vad jag ska äta till middag, då kan 
de likväl va när dom är på väg att vakna, och… då ska dom ha awareness. 
För då ska dom ju vakna, så att jag tror att det är lite svårt att veta vad som 
är… riktig awareness” 
Deltagare 4 

Ett par anser att det hade varit intressant att få mer information kring ämnet awareness. En 
anestesisjuksköterska anser att man skulle kunna lära sig mycket genom att utvärdera sig 
själv. En annan berättar att det inte var så mycket samtal kring awareness under 
utbildningen och att det behövs mer reflektion i arbetsgruppen kring detta. En 
anestesisjuksköterska anser sig ha tillräckligt med information kring awareness. Samma 
anestesisjuksköterska anser att det finns viktigaste saker att lära sig angående anestesi.  

”Alltså, man pratar inte om det någonting när man väl är färdig” 
Deltagare 6 

7.1.3 Behov av att skapa trygghet  

Flera av anestesisjuksköterskorna upplevde att erfarenhet i yrket skapar trygghet kring 
awareness. Två anestesisjuksköterskor uttrycker att idag finns det väldigt bra övervakning 
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och läkemedel för sövning. En annan beskriver att hen känner sig trygg i sin roll kring och 
detta medför trygghet kring awareness.  

En anestesisjuksköterska uttrycker att hon beskriver problemet lika allvarligt nu som när hon 
pluggade men att hen inte är rädd att patienten ligger och är vaken under operationen. Hen 
beskriver även att med erfarenhet förstår man hur potenta de läkemedel som används är 
genom att se hur lång tid det tar för patienter att vakna. Erfarenhet ger även en kunskap om 
operationen och en ökad medvetenhet om vilka stimuli som kan vara risker för patienten att 
uppleva smärta.  

Hälften av anestesisjuksköterskorna beskriver att de var mer rädd och orolig för awareness 
som nyutexaminerad anestesisjuksköterska. En beskriver att hen hellre sövde patienten lite 
djupare och få andra problem som blodtrycksfall än att riskera att patienten drabbas av 
awareness. En annan beskriver att när man är ny i yrket kan det vara svårt att ha kontroll på 
allt under en sövning. Då finns det en risk att olyckliga misstag sker lättare.   

Tre av anestesisjuksköterskorna beskriver att de aldrig har varit med om en situation då en 
patient upplevt awareness. En deltagare beskriver att hon vet om andra 
anestesisjuksköterskor som har varit med om det, men aldrig hört någon berättat om det. 
Hen upplever att det kan vara något man skäms över att berätta om.  

”det kan ju va lätt och se ibland men ibland är det svårt”  
Deltagare 1 

7.2 Att skydda patienten 
Anestesisjuksköterskan upplever ansvar att skydda patienten från awareness, detta beskrivs 
genom de två kategorierna; Vikten av att skapa en relation till patienten samt att övervaka 
och kliniskt observera patienten.  

7.2.1 Vikten av att skapa en relation till patienten 

Flera anestesisjuksköterskor belyser vikten av att se och skydda patienten mot awareness. De 
anser att det är viktigt att sänka ljudnivån vid sövning och väckning. Två stycken brukar 
använda öronproppar för att skydda patienten mot ljud. Två anestesisjuksköterskor säger att 
de är extra noga och uppmärksamma när de arbetar med patienter som har upplevt 
awareness tidigare vid anestesi. En anestesisjuksköterska säger att hen tror många 
personalbyten kan öka risken för awareness.  

”patienten är en helhet och om patienten mår dåligt psykiskt så kommer det 
påverka patienten kanske många år framöver” 
Deltagare 10 

Två av deltagarna har belyst vikten av premedicinering och att smärtlindra patienten i god tid 
inför operationen kan lindra patientens oro.  
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Flera av anestesisjuksköterskorna betonar vikten av att skapa en trygg och förtroendefull 
relation till patienten. Några berättar att dom skapar förtroende genom att informera om hur 
anestesin går till och vad som kommer att hända.  

En anestesisjuksköterska brukar inför operationen försäkra patienten om att denne kommer 
att sova under hela operationen. En annan försöker göra patienten trygg genom att försäkra 
patienten att den kommer vara välmående efteråt. Samma anestesisjuksköterska anser att 
om patienten vaknar till eller tittar upp under operationen bör man undvika att uttala att 
patienten är vaken högt för att undvika att patienten hör att den är vaken. Samma 
anestesisjuksköterska belyser vikten av att finnas där bredvid patienten hela tiden.  

De flesta av anestesisjuksköterskorna uppger att det är vanligt att patienterna uttrycker 
rädslor inför att vakna under operationen och vill ha försäkran om att de kommer att sova 
under hela operationen. En uppger att patienterna framförallt har rädslor kring smärta. En 
sjuksköterska beskriver att om patienten upplevt awareness tidigare är förtroendet för 
vården redan försinkat och det behövs jobb för att vinna tillbaka det.  

”Dom bryr sig inte alls om själva operationen utan det är sövningen liksom, 
kommer jag vakna, kommer jag ha ont” 
Deltagare 5 

Ett par anestesisjuksköterskor berättar att dom kommunicerar med patienten om patienten 
visar tecken på att de är ytliga under anestesin.  

7.2.2 Att övervaka och kliniskt observera patienten 

Samtliga anestesisjuksköterskor uppger att de övervakar patienten under anestesin. De 
kontrollerar parametrar som puls, blodtryck, saturation, pupiller, läkemedelstillförsel, 
anestesiapparaten samt tecken till stress för att undvika awareness under anestesin.  

” man kollar ju alltid puls och blodtryck och värme och ögon och reflexer och 
all sån övervakning” 
Deltagare 6 

Det vanligast förekommande när de tänker på att förebygga awareness är att kontrollera 
patientens pupiller samt blinkreflex. En sjuksköterska beskriver att symptom på awareness 
när patienten är muskelrelaxerad kan vara att det rinner i ögonen och pupillerna är stora. En 
anestesisjuksköterska beskriver symptom på risk för awareness som plötslig 
blodtryckshöjning, takykardi och att patienten blir svettig utan nämnvärt stimuli. 

Om läkemedelshantering vid awareness är några överens om att man bör kontrollera och 
övervaka MAC-värde för att inte riskera att patienten blir ytlig i anestesin. Två 
anestesisjuksköterskor påpekar att det är viktigt att kontrollera infarter för 
läkemedelstillförsel. En annan beskriver att det kan vara svårt att veta vart patienten ligger i 
anestesidjup trots bra övervakning. En anestesisjuksköterska nämner att hen övervakar ifall 
patienten rör på sig under operationen. En annan beskriver att när patienten är sövd utan 
muskelrelaxerande läkemedel med larynxmask kan patienten röra lite på sig utan att komma 
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ihåg det i efterhand. En tredje beskriver liknande situationer att patienterna kan ”fladdra lite 
med ögonlocken”. Detta upplevs inte som att patienten drabbats av awareness.  

7.3 Att skapa förutsättningar för att hantera awareness 
Erfarenheter av att skapa förutsättningar för att hantera awareness beskrivs genom 
underrubrikerna; Förebyggande arbete, läkemedelshantering kring awareness och 
uppföljning.  

7.3.1 Förebyggande arbete 

Anestesisjuksköterskorna uttrycker att det kan vara svårt att avgöra och bedöma risken för 
awareness då det inte alltid visar sig genom tydliga tecken till detta under operationen. En 
anestesisjuksköterska beskriver att ett tydligt tecken om patienten blir ytlig i anestesin kan 
ses på ögonen. För att minimera risken för awareness beskriver anestesisjuksköterskorna att 
det är viktigt att vara uppmärksam, övervaka, följa rutiner och vara förberedd, att ha en plan 
för oväntade händelser. En anestesisjuksköterska beskriver att om hen vid ett blodtrycksfall 
ligger lågt på sömnmedel kompenserar genom att ha en högre dos smärtstillande för att 
patienten inte ska uppleva smärta ifall att den blir ytlig i anestesin. Några av 
anestesisjuksköterskorna har i intervjuerna tagit upp att vissa patientgrupper är mer 
benägna att få awareness än andra. Dessa är akuta sövningar, trauman, äldre, rödhåriga, 
polymedicinerade samt svårt sjuka patienter.  

”Men förebygger awareness, det gör vi ju hela tiden”  
Deltagare 2 

För att undvika awareness beskriver de flesta anestesisjuksköterskor att de använder sig av 
TOF inför väckning när de muskelrelaxerat en patient. Några beskriver att de alltid använder 
TOF medan vissa gör det ibland. En sjuksköterska beskriver att undantaget är vid en lång 
operation och man endast gett muskelrelaxerande vid intubation. Har det gått mer än tre 
timmar efter intubation skulle hen inte använda Train-of-four (TOF) inför väckning. En 
annan anestesisjuksköterska beskriver att om patienten drar egna andetag känner hen sig 
trygg med att patienten är otillräckligt relaxerad för att väckas. En tredje anser att TOF kan 
vara ett icke tillförlitligt hjälpmedel.  

En av de tio deltagarna beskriver att hen tycker att Bispectral index (BIS) är ett bra 
hjälpmedel för att mäta sömndjup med och som hen gärna använder. En annan nämner att 
det är tveksamt om BIS minskar risken för awareness.  

”Jag vill ta de hjälpmedel som finns” 
Deltagare 10 

Samtliga anestesisjuksköterskor är överens om att vid uppkommen awareness agerar man 
genom att söva patienten djupare, att ge mer anestesiläkemedel samt att prata lugnande med 
patienten. Två av deltagarna uppger att de har använt läkemedlet Midazolam vid misstänkt 
awareness för att radera ut minnet från upplevelsen.  



17 

7.3.2 Läkemedelshantering kring awareness 

Flera av deltagarna menar att de är mer uppmärksamma vid sövningar där 
muskelrelaxerande har administrerats och de menar också det är lättare att läsa av patienten 
när de inte har fått muskelrelaxerande. En av anestesisjuksköterskorna anser att risken att 
drabbas av awareness är lägre utan muskelrelaxerande läkemedel. Några av 
anestesisjuksköterskorna påpekar att de inte vill ge muskelrelaxerande mer än nödvändigt. 
Två anestesisjuksköterskor uppger att de reverserar de muskelrelaxerande läkemedlen i 
väldigt hög utsträckning. En anestesisjuksköterska påtalar att det finns patienter som inte 
själva bryter ner dessa läkemedel. 

”Det visar väl alla studier att dom flesta procenten som har awareness är 
under muskelrelaxantia så det är då jag är extra jättenoga” 
Deltagare 6 

Flera anestesisjuksköterskor säger att det upplevs säkrare att söva med gas i relation till 
intravenös sövning då man har ett MAC-värde att utgå från vid sövning med gas. Tre stycken 
anestesisjuksköterskor säger att de aldrig går under rekommenderade nivåer i 
gaskoncentration för att minska riskerna för awareness medans en anestesisjuksköterska 
beskriver att hen inte vill ligga på gränsen för att riskera awareness. Total intravenös anestesi 
(TIVA) anses vara mindre säkert än gasanestesi enligt flera av anestesisjuksköterskorna då 
det inte finns något tydligt värde att förhålla sig till när det gäller intravenös administrering. 
En säger dock att man vet vilka doser som är rimliga och en annan säger att patienterna sover 
väldigt gott på läkemedlet Propofol som ges vid dessa sövningar. Två anestesisjuksköterskor 
påpekar att det finns även en risk att intravenösa läkemedel går subkutant och att patienten 
inte sover tillräckligt djupt. Likväl säger en av dessa även att vet man att det går rätt så är 
risken liten att patienten vaknar. Ett par av deltagarna tar även upp smärta och smärtlindring 
genom att de beskriver att de gärna ligger högre på smärtlindring för att undvika att 
patienten upplever awareness av smärta. En påpekar även att smärta gör att vi bryter ner 
läkemedel snabbare.  

7.3.3 Uppföljning  

Samtliga anestesisjuksköterskor som deltog i intervjuerna anser att uppföljning bör ske när 
misstanke om awareness uppstår. Flera anestesisjuksköterskor nämner att det är en brist i 
deras yrke att de inte har någon uppföljning kring awareness. Flera anestesisjuksköterskor 
nämner att de försöker fråga patienten efteråt hur de har sovit eller prata med personalen på 
uppvakningsavdelningen. En annan aspekt är att patienten inte alltid kommer ihåg direkt vid 
uppvaknandet att den har minnen från operationen. Tecken kan uppstå i form av konstiga 
drömmar som inte går att beskriva och att dessa kan komma först dagen efter.  

”Den naturliga uppföljningen får vi ju inte riktigt”  
Deltagare 3 

Några anestesisjuksköterskor säger att det är ett problem att symptomen inte uppdagar sig 
förrän några dagar senare och belyser vikten av en längre uppföljning. Vid misstänkt 
awareness vill flertalet av anestesisjuksköterskorna kontakta narkosläkare för att föra 
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misstanken vidare. Två anestesisjuksköterskor tar upp att det är viktigt med återrapportering 
om awareness har uppstått. En anestesisjuksköterska vill ge patienter som misstänks ha 
drabbats av awareness möjligheten att träffa kurator eller psykolog.  

8 DISKUSSION  

I diskussionen diskuteras examensarbetets resultat, metod samt etik.  

8.1 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen presenteras utifrån de kategorier som framkommit i resultatet 
relaterat till tidigare forskning samt mot de vårdvetenskapliga begreppen vaka/vakande och 
kropp.  

I resultatet framkom att anestesisjuksköterskorna ser på begreppet awareness som ett 
tillstånd där man som patient är vid medvetande under generell anestesi utan att kunna 
förmedla sig. Detta stämmer bra överens med definitionen av awareness som American 
Society of Anesthetiologists Task Force of Intraoperative Awareness (2006) beskrivit. 
Författarna anser att detta tyder på att deltagarna i intervjustudien har bra insikt i vad 
awareness innebär. Detta ser författarna som en förutsättning för att arbeta inom 
anestesiologisk vård som anestesisjuksköterska.  

Flera av anestesisjuksköterskorna beskrev att de inte tänker på awareness i sitt dagliga 
arbete. Anestesisjuksköterskorna uttryckte att de hoppas att awareness är ett ovanligt 
problem. Flera uttryckte även att de aldrig varit med om en situation där en patient upplevt 
awareness trots lång yrkeserfarenhet. Förekomsten av awareness beskrivs i början av 2000-
talet att ligga på 1:1 000 (Sandin et al., 2000; Sebel et al., 2004), medan en senare studie 
(Pandit et al, 2014) beskriver förekomsten av awareness 1:19 000. Detta får författarna att 
reflektera kring om förekomsten av awareness har minskat och bakomliggande orsaker till 
denna minskning. Anestesiologisk vård beskrivs som ett område som är i ständig utveckling 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) vilket 
enligt författarna borde resultera i en minskning av risker som awareness. I Kent et al. (2015) 
studie om awareness beskrivs att anestesisjuksköterskor i en fjärdedel av fallen inte var 
medvetna om att patienten upplevt awareness. Det framkom även i examensarbetets resultat 
att en anestesisjuksköterska misstänker att det finns ett stort mörkertal kring awareness.  

 I resultatet framkom det att det finns tvivel till patienters upplevelse av awareness hos 
anestesisjuksköterskorna. Detta är även något som författarna har beskrivit i 
problemformuleringen för examensarbetet att författarna själva har upplevt under praktik i 
verksamheten. I Kent et al. (2015) studie beskrivs patienter som drabbats av awareness och 
deras missnöje kring hur anestesipersonal bemött dem kring deras upplevelse av awareness. 
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Dock påtalar flera av anestesisjuksköterskorna i intervjuerna vikten av att inte nonchalera 
problemet awareness. Några anestesisjuksköterskor har nämnt att awareness kan ge 
psykologiska komplikationer samt att de beskriver att det skulle vara fruktansvärt att uppleva 
som patient. I det vårdvetenskapliga begreppet ”kroppen” som tidigare tagits upp beskriver 
Lindwall (2017) vikten av att se kroppen som en helhet av kropp, själ och ande. Att som 
anestesisjuksköterska ha respekt för hela patienten och sträva efter att motverka både fysiska 
och psykiska komplikationer anser författarna vara viktigt.  

Anestesisjuksköterskorna beskrev i resultatet att erfarenhet i yrket ger dem en ökad trygghet 
kring att förebygga awareness. De beskrev att som nyutexaminerad anestesisjuksköterska 
fanns det mer rädslor kring awareness. I denna fråga var det delade meningar kring 
anestesisjuksköterskornas kunskap om awareness. Vissa ansåg att de har tillräckligt med 
information kring området medan vissa uttryckte det motsatta. Kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) pekar på vikten av 
förbättringskunskap och kvalitetsutveckling i sjuksköterskans yrkesroll. Som legitimerad 
sjuksköterska har man ett personligt ansvar för sin egen yrkesroll och kompetens samt att 
utvecklas genom att ta till sig ny forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En viktig 
del i en anestesisjuksköterskas arbete är att ta tillvara på kunskap inom området och arbeta 
utifrån evidensbaserade forskningsresultat. Anestesisjuksköterskan ska även medverka till 
fördjupad och kontinuerlig utbildning inom området (Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Även Leslie et al. (2010) samt 
Tasbihgou, Vogels och Absalom (2017) påtalar att det är viktigt att upprätthålla strategier för 
att undvika awareness inom anestesiverksamheten.  

Flertalet deltagare har i intervjuerna belyst vikten av att skydda patienten mot awareness. 
Kategorin skydda patienten anser författarna ha stark koppling till de vårdvetenskapliga 
begreppen ”vaka/vakande” och ”advocacy”. Begreppet ”advocacy” beskrivs av Sundqvist och 
Anderzén Carlsson (2014) som att gå i försvar och skydda patienten under anestesin. När 
anestesisjuksköterskorna tänkte på att skydda patienten tänker de på både övervakning samt 
miljöaspekter. Några anestesisjuksköterskor lyfter vikten av att förebygga ljud i med hjälp av 
öronproppar. Enligt Cook et al. (2014) är en av de vanligaste upplevelserna från awareness 
att patienten upplever sig höra ljud. Att bygga en trygg relation mellan patienten och 
anestesisjuksköterskan samt informera patienten är något som deltagarna anser vara viktigt. 
Detta är något som står beskrivet i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Att skapa tillit, förtroende 
och trygghet för patienten är en kompetens som anestesisjuksköterskan ska inneha. Även att 
informera och undervisa patienter och närstående ingår i anestesisjuksköterskans 
arbetsuppgifter. Schreiber och MacDonald (2009) beskrivning av ”vaka/vakande” utifrån 
anestesisjuksköterskans roll utmynnade i fyra strategier. Två av dessa strategier framkom 
tydligt i resultatet. Vikten av att bygga en god relation till patienten är något som 
framkommer i flertalet intervjuer. Att få patienten att känna sig trygg med övervakning kring 
anestesin anser författarna kommer fram i att ge patienten information kring anestesin. Den 
tredje strategin att i alla lägen se till patientens bästa framkom inte tydligt i intervjuerna. 
Däremot anser författarna att detta är något som genomsyrar alla intervjuer och alla 
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anestesisjuksköterskorna strävar efter. Den fjärde, att som anestesisjuksköterska samverka 
mellan patienten och operationsteamet är inget som framkom i resultatet. 

Enligt Eintrei et al. (2016) är en av de vanligaste frågorna från patienten under den 
preoperativa bedömningen om rädslor kring awareness. Detta är en fråga som flera av 
anestesisjuksköterskorna upplevde att patienterna tar upp inför operation. Patienterna vill 
att anestesisjuksköterskan ska försäkra dem om att de kommer att vara sövda under hela 
operationen. Anestesisjuksköterskorna menar att de försöker göra genom att skapa en trygg 
miljö för patienten och försäkra dem om att de är under uppsikt hela tiden under anestesin.  

Fridh (2017) beskriver begreppet ”vaka/vakande”, detta anser författarna ha koppling till 
underkategorin kliniska observationer och övervakning. Samtliga deltagare i studien beskrev 
hur de övervakar en patient under generell anestesi med hjälp av att kontrollera patientens 
vitalparametrar. De vitalparametrar som anestesisjuksköterskorna beskrev att de 
kontrollerar under anestesin stämmer överens med de parametrar som Chung (2014) 
beskriver bör kontrolleras för att utvärdera awareness under pågående anestesi. Detta 
uppfattar författarna är något som alla anestesisjuksköterskor gör hela tiden i sitt dagliga 
arbete, den viktigaste uppgiften är att värna om patienten då denne förlorar förmågan att 
kunna ta hand om sig själv under en sövning.  

Att hantera och förebygga awareness ansåg anestesisjuksköterskorna vara en svårighet i 
arbetet eftersom patienten påvisar inte alltid tydliga tecken till detta. I Kent et al. (2015) 
studie om awareness beskrivs att man endast i 1/3 av fallen kunde symptom avläsas i 
journalen. De hjälpmedel utöver klinisk övervakning som deltagarna använder sig av är 
framförallt TOF. De flesta deltagarna har uppgett att de använder sig av TOF då de ger 
muskelrelaxerande läkemedel. Eintrei et al. (2016) beskriver att vid uppvaknande är den 
främsta orsaken till awareness att muskelrelaxerande läkemedel inte gått ur kroppen. Att 
anestesisjuksköterskorna i studien i hög grad använder sig av TOF inför uppvaknande anser 
författarna tyda till att anestesisjuksköterskorna är medvetna om detta problem. Flera av 
anestesisjuksköterskorna i studien relaterar awareness till administrering av 
muskelrelaxerande läkemedel. Detta är även något som styrks av Sandin et al. (2000) som 
beskriver att awareness är vanligare vid anestesi med muskelrelaxerande läkemedel. 
Anestesisjuksköterskorna beskriver att de känner sig tryggare i att söva patienter med 
inhalationsanestesi än TIVA då det finns ett värde att förhålla sig till. Några av 
anestesisjuksköterskorna beskrev att de förhåller sig till rekommenderat MAC-värde för att 
undvika awareness, Wang et al. (2017) beskriver att förhålla sig till MAC 0,7-1,3 vid 
inhalationsanestesi med läkemedlet sevofluran minskar risken för awareness. Studier visar 
även på att TIVA är en riskfaktor för awareness (Errando et al., 2008; Yu & Wu, 2017), även 
detta stämmer överens med vad anestesisjuksköterskorna själva uttrycker.  

En återkommande röd tråd i resultatet anser författarna vara att skydda patienten då detta 
sker genom hela anestesin. Att se till övervakning samt förebyggande åtgärder för awareness 
anser författarna kan kopplas samman till samtliga vårdvetenskapliga begrepp, 
”vaka/vakande”, ”advocacy” samt ”kroppen”. Att vaka över patienten sker genom hela 
anestesin. Åtgärder vidtas för att förebygga awareness och skydda patienten samt dess kropp 
och själ mot att fara illa. Dessa åtgärder anser författarna lindra lidande för patienten då de 
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komplikationer som kan uppstå i form av mardrömmar och psykologiska sjukdomar 
minskar. Detta anser författarna även kunna medföra färre vårdkontakter för uppföljning av 
dessa problem.  

Uppföljning är en faktor som flera av anestesisjuksköterskorna tog upp under intervjuerna, 
detta ansågs vara en viktig punkt i förebyggandet kring awareness. Detta kan relateras till 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) som beskriver att vården ska arbeta för att 
förebygga ohälsa och Patientlagen (SFS 2014:821) där det står beskrivet att vården ska arbeta 
för att förebygga ohälsa. Leslie et al. (2010) studie beskriver även att uppföljning är viktigt. 
Inom uppföljning vill författarna också dra paralleller till begreppet kroppen då författarna 
kopplar samman uppföljning av patienten med att värna om patientens psykiska mående. Att 
patienten inte upplever att de har minnen från operationen förrän några dagar efter 
operationen är något som några anestesisjuksköterskor förklarade. Detta kan bekräftas av 
Leslie et al. (2010) att symptom kan uppstå upp till ett par veckor efter operationen. Kent et 
al. (2015) uppgav i sin studie att patienter ansåg sig missnöjda kring uppföljningen av 
awareness, varken anestesipersonal eller läkare erbjöd sig att undersöka deras upplevelse. 
Författarna anser dock att anestesisjuksköterskorna under intervjuerna beskrev sig 
angelägna om att patienterna ska få bra uppföljning kring detta.  

8.2 Metoddiskussion  
I metoddiskussionen diskuteras examensarbetets design, datainsamling och urval samt 
dataanalys.  

8.2.1 Design 

Valet av kvalitativ metod med induktiv ansats beror på ett antal faktorer och är central för 
studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet innebär att kunskapen 
som examensarbetet skapat är verklighetsförankrad och att resultatet är gångbart 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Valet av induktivt förhållningssätt grundades även i 
författarnas val att beskriva erfarenheter eftersom det induktiva förhållningsättet lämpar sig 
väl till detta ändamål. Initialt studerades ett specifikt fenomen som sedan analyseras och 
presenteras i väl underbyggda slutsatser om det valda fenomenet eller andra fenomen med 
stark anknytning till varandra. Dessa kan sedan presenteras och implementeras i den 
kliniska vardagen (Priebe & Landström, 2017). Ett ändamålsenligt urval användes för att 
hitta informanter med erfarenhet inom ämnesområdet och för att skapa ett variationsrikt 
underlag inför analysen (Henricson & Billhult, 2017).  Då syftet var att beskriva 
anestesisjuksköterskors erfarenheter valdes en kvalitativ metod då denna metod lämpar sig 
bättre för att undersöka upplevda erfarenheter (Friberg, 2012). Enligt den kvalitativa 
metoden ska fenomenet som i det här fallet är erfarenheter kring ämnet awareness hos 
anestesisjuksköterskor studeras i dess befintliga miljö. Kvantitativ metod ansågs inte passa 
med avseende på syftet eftersom denna metod är inriktad mot observationer och mätningar 
som i resultatet kan presenteras i form av siffror (Billhult, 2017). Fördelen med kvantitativ 
metod hade varit möjligheten att se skillnader i uppfattningar mellan deltagare med olika 
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lång yrkeslivserfarenhet men eftersom det inte var i syftet valdes kvalitativ metod istället 
(Segersten, 2012). Ett ändamålsenligt urval användes för att hitta informanter med 
erfarenhet inom ämnesområdet och för att skapa ett variationsrikt underlag inför analysen 
(Henricson & Billhult, 2017). 

8.2.2 Datainsamling och urval  

Valet att använda semistrukturerade intervjuer baserades på informanternas möjlighet att 
svara på öppna frågor med egna ord samt minskar risken att svaren blir styrda av 
intervjuaren och intervjuguiden (Polit & Beck, 2017). Ett examensarbetes pålitlighet grundar 
sig i att författarna har tydliggjort sin förförståelse (Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt 
Priebe och Landström (2017) stärks en studies pålitlighet genom att reflektera över 
författarnas förförståelse och reflexivitet. Förförståelse innebär att författarna har en insikt 
och erfarenhet kring ämnet innan ämnet börjar studeras. Reflexivitet innebär att man som 
forskare har en realistisk utgångspunkt, att vara medveten om att det finns begränsad 
möjlighet att presentera ett resultat som speglar hela sanningen (Priebe & Landström, 2017). 
Författarna till detta arbete är medvetna om att det finns en förförståelse kring ämnet och en 
förförståelse för vad anestesisjuksköterskorna i studien har för uppfattningar kring ämnet.  

Det som kan ha påverkat pålitligheten i resultatet är författarnas praktikplacering på den 
klinik där deltagarna i intervjuerna arbetar till vardags. Intervjuerna har skett i anslutning till 
deltagarnas arbetsplats på en plats där deltagarna upplever trygghet. Kriterier för val av plats 
är att det ska vara i en lugn och ostörd miljö där informanten känner sig bekväm för att 
gynna möjligheterna att få en djup och kärnfull intervju (Danielson, 2017). De transkriberade 
intervjuerna har inte lästs igenom av anestesisjuksköterskorna efteråt eftersom det kan leda 
till att data förvanskas om anestesisjuksköterskorna ändrar sin berättelse. Detta kan minska 
examensarbetes trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). En annan aspekt som medför 
en förstärkt trovärdighet är urvalet av deltagare med skiftande antal år i yrket samt en 
blandning av kvinnor och män. Ett brett spann mellan deltagarnas levnadsår, 
arbetslivserfarenhet och mixen av kvinnor och män gynnar studiens trovärdighet genom att 
forskningsfrågan ses från olika perspektiv. Det som talar för en minskning i trovärdigheten är 
att könsfördelningen bland deltagarna är sju kvinnor och tre män. Samtidigt anser 
författarna att det tas i beaktning att yrket som anestesisjuksköterska är kvinnodominerat 
vilket ökar svårigheten att få en jämn könsfördelning. Informationsinhämtning över tid är en 
dynamisk process som kan påverka pålitligheten i examensarbetet. Om författarna förändrar 
tillvägagångssätt över tid i takt med sin utökade erfarenhet kan pålitligheten i 
examensarbetet påverkas negativt. Olika följdfrågor och annorlunda fokus på vad som är 
viktigt under intervjuerna mellan författarna kan skada pålitligheten i arbetet. Under tiden 
har dock författarna försökt att ha en öppen och rak kommunikation för att kunna hålla en 
gemensam ram för utförandet av intervjuerna och stärka examensarbetes pålitlighet 
(Graneheim & Lundman, 2004).   

Under litteratursökningen till bakgrunden framgick det tidigt för författarna att bristen på 
omvårdnadsvetenskapliga artiklar kring ämnet awareness var omfattande. Detta anser 
författarna kan stärka betydelsen och den potential som examensarbetet besitter för den 
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enskilda patienten eller samhället samt att legitimera att examensarbetet genomförs. Bristen 
på omvårdnadsrelaterade artiklar om ämnet awareness medför utmaningar för författarna, 
eftersom de försvårar författarnas önskan att reflektera och diskutera de 
omvårdnadsåtgärder som finns i nämnda i det analyserade materialet. 

8.2.3 Dataanalys 

En manifest innehållsanalys utfördes enligt Granheim & Lundman (2004). Inför 
dataanalysen reflekterade författarna över sin egen förförståelse för att stärka 
bekräftelsebarhet och trovärdighet i studien. Bekräftelsebarhet innebär att analysprocessen 
är klargjord för läsaren och att författarna har stöd för sina ställningstaganden under 
examensarbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Att ta i beaktning är dock att 
examensarbetets tidsplanering är fördelad över två kursperioder. Tiden mellan kurserna 
avsedda för examensarbete spenderades på en praktikplacering samt med fördjupande 
studier inom anestesiologisk vård. Det finns en risk att tiden mellan examensarbetets två 
kurser skulle kunna ha förändrat författarnas förförståelse vilket skulle kunna leda till en 
minskad pålitlighet i examensarbetet. För att öka pålitligheten i examensarbetet 
transkriberar författarna varandras intervjuer. Att författarna transkriberat varandras 
intervjuer kan medföra en ökad förståelse och en förhöjd pålitlighet för det totala resultatet. 
En annan bidragande faktor till en förstärkt pålitlighet är att sökningen av meningsbärande 
enheter i det inledande dataanalysarbetet utfördes av bägge författarna och bägge författarna 
tog ut meningsbärande enheter ur samtliga 10 transkriberade intervjuer.  För att ytterligare 
öka bekräftelsebarhet samt trovärdighet har författarna tagit stöd av dels handledare men 
även bekanta, både med och utan erfarenhet från sjuksköterskeyrket. Dessa personer har 
samtliga erfarenhet av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Personerna har 
studerat materialet som beskriver analysprocessen och examensarbetets övriga delar för att 
bekräfta att det finns en röd tråd genom analysprocessen samt genom hela examensarbetets 
struktur (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har försökt att röra sig fram och 
tillbaka i processen att skriva examensarbetet för att stärka pålitligheten och giltigheten. 
Syftet har hela tiden funnits med i alla examensarbetets delar för att skapa ett tydligt 
sammanhang i textens uppbyggnad (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002).  

Överförbarhet är ett mått på hur väl examensarbetets resultat kan överföras mot andra delar 
av vården eller samhället. För att generera överförbarhet krävs det att resultatet är tydligt 
beskrivet och att examensarbetet är pålitligt, bekräftelsebart och trovärdighet (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Författarna anser att examensarbetet besitter alla dessa kvalitetskriterier 
och att examensarbetets resultat är överförbart. Uppfattningen angående examensarbetets 
kvalitet grundar sig i reflektion och dokumentation om författarnas förförståelse, en 
vedertagen analysmetod samt en beskriven analysprocess. Trovärdigheten säkras igenom att 
författarna väljer en ändamålsenlig metod, har ett urval som belyser forskningsfrågan ur 
olika perspektiv och en sammanhållen struktur i texten som svarar mot syftet. 
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8.3 Etikdiskussion 
Forskningsetiska principer är vägledande för de beslut, handlingar och slutsatser som formas 
inom ramen för omvårdnadsforskning (Kjellström, 2017). De etiska ståndpunkterna och 
besluten som författarna tagit inom utförandet av examensarbetet har baserats på de fyra 
forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002). De fyra forskningsetiska principer 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet hanterades genom ett informationsbrev där all nödvändig information 
kring studien fanns. Tanken med informationsbrevet var att klargöra examensarbetets syfte 
samt att bjuda in anestesisjuksköterskor att delta i intervjuerna. I informationsbrevet var det 
beskrivet vilka förväntningar och krav det innebar för deltagarna att delta i intervjuerna. I 
informationsbrevet framkommer även att deltagarna haft möjlighet att avbryta sitt 
deltagande när som helst under processen. Detta är det ingen av deltagarna som gjort. 
Författarna har under insamlandet av data varit tydliga med att deltagarna väljer själva 
platsen för intervjun och att författarna har varit flexibla till val av tid och plats. Utifrån 
samtyckeskravet författarna har tydliggjort vid inbjudan till att deltaga i studien samt vid 
start och avslut av intervjugenomförande att deltagande i studien är frivilligt och bygger på 
ett informerat samtycke från deltagarna. Samtliga deltagare har gett sitt samtycke till 
deltagande i studien muntligt och skriftligt. Anonymitet, kodning av intervjuer, deltagarens 
val av plats för intervju och förvaring av inspelade intervjuer på en säker plats är vidtagna 
handlingar för att säkerställa konfidentialitetskravet. Personuppgifter har behandlats utifrån 
General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR berör skydd av personuppgifter för att en 
persons integritet inte kränks (Datainspektionen, 2019). En aspekt som bekymrar författarna 
som kan relateras till en brist i deltagarnas integritet och anonymitet är att samtliga 
intervjuer utom en är utförda på deltagarnas arbetsplats. Val av plats kan ha medfört en brist 
i skyddet att upprätthålla deltagarnas anonymitet men var samtidigt ett aktivt val av 
deltagarna själva. Utifrån nyttjandekravet har författarna tagit i beaktning kring att ljudfiler 
och de transkriberade intervjuerna endast används till forskningsändamål inom detta 
examensarbete. Författarna har strävat efter ett resultat som kan bidra med ökad kunskap 
kring området awareness och genom detta vara till nytta för deltagarna och andra 
anestesisjuksköterskor i den kliniska vardagen. 

9 SLUTSATS OCH KLINISK TILLÄMPNING  

Resultatet lyfter aspekter kring anestesisjuksköterskornas syn på awareness för att förstå 
patienters awareness, att ha behov av reflektion samt behov av att skapa trygghet är 
beskrivet. Anestesisjuksköterskorna beskriver awareness som ett tillstånd där patienten är 
vid medvetande under generell anestesi utan att kunna förmedla sig. De hoppas att det är få 
patienter som drabbas av detta. Anestesisjuksköterskorna anser att det är en viktig del i deras 
arbete att skydda patienten under anestesin genom vikten av att skapa en relation till 
patienten samt att övervaka och kliniskt observera patienten. Flera av 
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anestesisjuksköterskorna beskriver att erfarenhet i yrket skapar trygghet kring awareness. Att 
skapa förutsättningar för att hantera awareness anses viktigt. De hanterar awareness genom 
förebyggande arbete, med hjälp av läkemedelshantering, samt medvetenhet kring vikten av 
uppföljning hos patienter där misstanke om awareness finns.   

Att lyfta anestesisjuksköterskors erfarenheter av awareness hoppas författarna kunna bidra 
till en ökad medvetenhet kring problemet awareness för anestesisjuksköterskor samt skapa 
en reflektion kring ämnet på arbetsplatsen. I resultatet framkommer det att några 
anestesisjuksköterskor anser att det diskuteras för lite kring ämnet awareness på 
arbetsplatsen. Målet med examensarbetet är att skapa en ökad reflektion kring ämnet och att 
få en säkrare vård för patienten. Resultatet pekar även på att anestesisjuksköterskorna 
önskar en bättre uppföljning av patienter med misstänkt awareness, detta är något 
författarna anser att verksamheten behöver arbeta med.  

10 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Då den anestesiologiska vården är i ständig utveckling anser författarna att forskningen om 
incidensen av awareness bör uppdateras i takt med att nya hjälpmedel och läkemedel 
förändrar den anestesiologiska vården. Efter intervjuerna med anestesisjuksköterskorna 
anser författarna att anestesisjuksköterskorna menar att de är skeptiska till de siffror som 
forskningen visar kring förekomsten av awareness.  

Författarna anser att det finns stora luckor i omvårdnadsforskning om awareness. Forskning 
om detta ämne på omvårdnadsnivå är ingenting som författarna hittat i artikelsökningar. För 
att förebygga awareness anser författarna att det behövs mer och bredare forskning kring hur 
anestesisjuksköterskor förebygger awareness i sitt dagliga arbete. Exempel på studier som 
författarna anser kan vara intressanta är att mäta de omvårdnadsåtgärder kring 
förebyggande av awareness som utförs i samband med anestesi samt hur kommunikationen 
med patienten kan påverka patienters rädslor kring att vakna under anestesi. Författarna är 
övertygade om att fortsatt forskning kring awareness gynnar anestesisjuksköterskor i det 
förebyggande arbetet kring awareness.  
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BILAGA A: INTERVJUGUIDE 
Studiens syfte: Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter om 
awareness hos patienter under generell anestesi. 

 

1. Hur länge har du arbetat som anestesisjuksköterska? 

2. Hur tänker du när du hör begreppet awareness?  

3. Reflekterar du över awareness under en arbetsdag?  

4. Har du varit med om någon situation där du har uppmärksammat awareness hos en 
patient?  

5. Hur arbetar du för att förebygga att patienten ska få awareness?  

6. Använder du något hjälpmedel för att förebygga awareness? 
När/till vilka patienter använder du dom?  

7. Hur skulle du hantera en situation där du misstänker att din patient har awareness?  

8. Är det vanligt att patienter har frågor kring att vakna under operation? 
Följdfrågor: Vad frågar dom efter? Hur brukar ni svara?  

9. Hur bemöter du patienter med tidigare erfarenheter av awareness? 

10. Ser du på awareness på ett annat sätt idag än när du var nyutexaminerad 
anestesisjuksköterska?  

11. Finns det något du saknar i din yrkeskompetens gällande kunskap kring området 
awareness? 

12. Finns det något mer du vill berätta angående awareness som vi ej tagit upp? 

 

Följdfrågor till alla frågor:  

Hur menar du? 

Kan du utveckla detta? 

Vad innebär detta? 

Vad tänker du om detta? 

 

 

 



 

 

BILAGA B: Brev till verksamhetschefer 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Mälardalens högskola 

 

Datum 7/1 -19 

Till Verksamhetscher 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

Vi heter Marianne Olsson och Johan Engholm och är studenter i 
specialistsjuksköterskeutbildningen inom anestesi vid Mälardalens högskola, Västerås. I 
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 
studie är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter om awareness hos patienter 
under generell anestesi.  

Tidigare forskning visar att problemet awareness drabbar ca 1 av 1000 patienter i samband 
med anestesi. Studier har även visat att det finns brister i sjuksköterskors bemötande kring 
awareness och att awareness kan ge stora psykologiska besvär.  

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 
innebära att vi skulle vilja intervjua totalt ca 10 st anestesisjuksköterskor, vi beräknar att 
intervjuerna kommer ta ca 30-60 min/person.  

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 
med respekt för konfidentialitet enligt GDPR (General Data Protection Regulation).   

Eventuell risk/nytta med studien 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid men vi hoppas 
även att studien kommer bidra till att problemområdet kommer att lyftas på arbetsplatsen och 
skapa reflektion hos personalen.  

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 
Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

Ytterligare information lämnas av 

Marianne Olsson, mon18009@student.mdh.se / 073 026 84 51  

Johan Engholm, jem18007@student.mdh.se /076 619 49 70 

Handledare Annelie Gusdal, annelie.gusdal@mdh.se  



 

 

BILAGA C: INFORMATIONSBREV 
Inbjudan till deltagande i studie ”Anestesisjuksköterskors erfarenheter av 
awareness”. 

Vi heter Marianne och Johan och är studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen inom 
anestesi vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i 
form av en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att beskriva anestesisjuksköterskors 
erfarenheter av awareness hos patienter under generell anestesi. 

Tidigare forskning visar att problemet awareness drabbar ca 1 av 1000 patienter i samband 
med anestesi. Studier har visat att det finns brister i sjuksköterskors bemötande kring 
awareness och att awareness kan ge stora psykologiska besvär.  

 

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att delta i en intervju med oss. Vi önskar 
genomföra intervjuerna i slutet av januari eller i februari. Om just du känner dig intresserad 
av att delta, så får du mer information och vi kan planera tid och plats för intervjun enligt dina 
önskemål.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas och avidentifieras. Vi är 
anpassningsbara till plats för genomförande av intervjuerna och kan självklart komma till er 
arbetsplats för genomförandet.  

Vi söker både dig med flera års erfarenhet och dig som är relativt ny i yrket.  

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 
orsak. Data behandlas enligt GDPR (General Data Protection Regulation). 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till oss, 
kommer vi att via telefon eller mejl ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om 
studiens syfte och genomförande.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Marianne, Johan eller vår handledare, se nedan.  

Med vänliga hälsningar 

Johan Engholm 
Tel:0766194970  / E-post: jem18007@student.mdh.se                                                                                                      

   
Marianne Olsson  
Tel: 0730268451 / E-post: mon18009@student.mdh.se   
 
  
Handledare Annelie Gusdal, Tel: 0707940591/ E-post: annelie.gusdal@mdh.se                                                                                   
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