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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning beskriver hur patienter som skall genomgå operation 

uttrycker en känsla av kontrollförlust vilket kan ge upphov till otrygghet. Det framkommer 

att det är viktigt för patienten att bli sedd, bekräftad och lyssnad på av 

anestesisjuksköterskor. Anestesisjuksköterskor arbetar i team med andra professioner men 

har en självständig roll i att skapa trygghet för och kring patienten vid en operation. Syfte: 

Att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av att skapa trygghet i patientmötet 

perioperativt. Metod: En empirisk kvalitativ studie. Elva stycken (n=11) 

anestesisjuksköterskor intervjuades med semistrukturerade öppna frågor. Materialet 

analyserades med manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet beskrivs i två kategorier, 

att vara förberedd och strävan efter en ömsesidig relation till 

patienten. Slutsats: Anestesisjuksköterskor behöver i patientmötet vara mångsidiga för att 

skapa trygghet. Det krävs självkännedom och en upplevelse av personlig trygghet hos 

anestesisjuksköterskor för att kunna förmedla trygghet till patienten. För att kunna vara 

närvarande i mötet med patienten och anta utmaningen att få dennes förtroende är noggrann 

mental och praktisk förberedelse samt informationsinhämtning om patienten essentiellt.  

Erfarenheter av trygghetsskapande strategier var kroppskontakt, bekräftelse och delaktighet 

vilket medförde att patienten upplevdes som mindre otrygg.  

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, erfarenhet, intervju, kvalitativ, möte, perioperativ vård, 

trygghetsskapande 

 



ABSTRACT 

Background: Previous research describes patients that will undergo surgery express a lack 

of control that can give rise to feelings of insecurity. It is important for the patient to be seen, 

confirmed and listened to by nurse anaesthetists. Nurse anaesthetists are members of an 

operatingteam but have an independent role regarding making the patient feel secure during 

operation. Aim: To describe nurse anaesthetists experiences of creating safety in the patient 

session perioperatively. Method: An empirical qualitative study. Eleven (n = 11) nurse 

anaesthetists were interviewed with semi-structured open questions. The material was 

analyzed using manifest content analysis. Result: The result is described in two categories, 

being prepared and striving for a mutual relationship with the patient. Conclusion: Nurse 

anaesthetists need to be versatile, self-aware and have a personal feeling of security to be able 

to convey security to the patient. In order to be present in the patient session perioperatively 

and accepting the challenge of gaining the patients trust, it is essentiall that nurse 

anaesthetists prepair themselves mentally, practically and obtaining information about the 

patient. Experiences of creating security in the patient session was through embodied 

actions, confirmation and patient participation.  Theese actions resulted in a more secure 

patient. 

Keywords: Experience, interview, meeting, nurse anaesthetist, perioperative care, security, 

qualitative  
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1 INLEDNING 

Vi är två sjuksköterskor med många års yrkeserfarenhet med en gemensam bakgrund på en 

endoskopisk avdelning. Det som var nytt med att komma och arbeta på mottagningen 

gentemot avdelningsarbetet respektive arbetet på akutmottagningen var att endast ha en 

patient åt gången och att få lov att ägna full uppmärksamhet åt patienten genom hela 

vårdprocessen, i dessa fall den endoskopiska undersökningen. I arbetsuppgifterna ingick 

bland annat att förbereda sal för undersökning, hämta in patienten och informera innan, 

under och efter undersökningen, assistera under undersökningen samt i vissa fall även 

sedera lätt.  Erfarenheterna som togs med från arbetet på endoskopimottagningen gjorde att 

vi båda blev intresserade av att ta teori och praktik till en ny nivå där vi kunde utvecklas både 

personligt och inom sjuksköterskeyrket. Därför sökte vi till 

specialistsjuksköterskeutbildningen inom anestesivård.  

 Tidigare forskning har visat att patienter kan känna sig otrygga i mötet med 

anestesisjuksköterskan och i den operativa miljön. Första mötet med patienten är väldigt 

viktig och att skapa en trygg patientrelation. Detta är något som även gäller på 

operationssalen med patienten som ska genomgå en operation. Patientens tidigare 

erfarenheter av anestesi kan påverka hur mötet med anestesisjuksköterskan blir, beroende på 

om tidigare erfarenhet varit negativ eller positiv. En negativ tidigare erfarenhet kan ge 

upphov till ökad ångest hos patienten. Vi har inte hittat någon tydlig beskrivning av hur 

anestesisjuksköterskan ser på begreppet trygghet, men enligt lagtext och 

kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan tillgodose patientens behov av trygghet. Det 

väckte ett intresse för vad anestesisjuksköterskan tycker är viktigt för att skapa trygghet i 

mötet med patienten och hur detta uppfylls inne i operationssalen. Den förförståelse som vi 

har är att det kan vara tryggt i att själv ha förberett de läkemedel som ska användas och själv 

ha kontrollerat utrustning på salen innan patienten hämtas in och kopplas upp. En annan sak 

kan vara att som ansvarig specialistsjuksköterska är väl påläst och förberedd för den anestesi 

som ska ges. Anestesisjuksköterskan behöver känna sig trygg i sin roll och kan då lättare 

skapa en trygg och säker miljö för patienten.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden börjar med definitioner av centrala begrepp samt vad som är 

anestesisjuksköterskans ansvarsområde. Vidare presenteras upplevelsen av att vara patient 

inom anestesi, anestesisjuksköterskors roll, arbete och teamfunktion samt vårdvetenskapligt 

perspektiv.  
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2.1  Definitioner av centrala begrepp 

Nedan beskrivs trygghet, patientmöte, anestesiologisk omvårdnad samt perioperativ vård.  

2.1.1 Trygghet 

Begreppet trygghet har sitt ursprung i latinets “securitas” som enklast översätts till 

engelskans “security”. Dock finns ingen direkt översättning av den svenska betydelsen 

trygghet varken i engelskan eller latin, då trygghet på svenska också speglar en slags känsla 

som är svår att översätta. I engelska språket kan trygghet därför benämnas med flera ord som 

till exempel protection, reassurance, safety, insurance eller safe from beroende på i vilket 

sammanhang det är satt i (Woxicon, 2019). Trygghet är ett begrepp som innebär, erbjuder 

och/eller medför beskydd och/eller säkerhet. Det kan ses som att i störande förhållande, 

händelser eller tillstånd vara fri ifrån fara (Svenska akademins ordbok, 2008).  

2.1.2 Patientmöte 

Patientmöte kan definieras som mötet mellan vårdtagare och vårdgivare. När 

anestesisjuksköterskan möter patienten och en dialog, kontakt eller relation uppstår, har ett 

patientmöte ägt rum (Lindwall & von Post, 2013).  

2.1.3 Anestesiologisk omvårdnad och perioperativ vård 

Anestesiologisk omvårdnad enligt Gran Bruun (2013) innebär att tillgodose patientens behov 

av omsorg och behandling vid anestesi och operation, vid genomförande av undersökningar, 

behandlingsprocedurer och vid akuta situationer på eller utanför sjukhus. 

Anestesisjuksköterskans specifika funktion är att ge omvårdnad på avancerad nivå samt 

upprätthålla patientens fysiologiska processer under anestesi så att de är optimala i slutet av 

en operation och/eller undersökning. Perioperativ vård innebär anestesi- och 

operationssjuksköterskors perioperativa vårdande, den perioperativa dialogen, det vill säga 

den dialog som sker pre-, intra- och postoperativt samt de kirurgiska behandlingar och 

tekniker, det praktiska tillvägagångssätt, som patienten utsätts för i hälsan och i livets tjänst 

(Lindwall & von Post, 2013).   

2.2 Anestesisjuksköterskans ansvarsområde 

Anestesiologisk omvårdnad sker i verksamhetsområden som består av högteknologi och en 

miljö i ständig utveckling. I den högteknologiska miljön är det väsentligt att specifika 

erfarenheter och kunskaper finns hos de personer som ansvarar för att utföra en kvalitativ 

omvårdnad av patienterna (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Då all sjukvård skall ges med respekt för alla människors lika 

värde och deras värdighet, samt att särskild hänsyn skall ges till och tillgodose patientens 
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behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet (HSL 2017:30) åligger det anestesisjuksköterskan 

att utöva omvårdnaden av den perioperativa patienten utifrån dennes individuella behov och 

resurser. En anestesisjuksköterska är en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning 

inom anestesi och är således en sjuksköterska med tidigare erfarenhet. En 

specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesi ska kunna skapa förtroende, tillit och 

trygghet för patienten. På ordination av anestesiläkare inducerar, underhåller och avslutar 

hen självständigt generell anestesi, hen skall verka utifrån varje enskild patients behov och 

resurser, samt ge en professionell omvårdnad och bland annat skapa trygghet för patienten 

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

Anestesisjuksköterskor verkar i teamet kring patienten i den perioperativa vården. 

Kunskapen och grunden anestesisjuksköterskan har i omvårdnad, i kombination med stor 

medicinsk kompetens, ses som en styrka och något att värna om av andra professioner 

(Aagaard, Sørensen, Rasmussen & Laursen, 2017a).  

2.3 Tidigare forskning 

I tidigare forskning beskrivs patienters upplevelse av anestesiologisk omvårdnad, hur de 

beskriver upplevelse av trygghet, tillfredsställelse och välbefinnande. Vidare beskrivs 

patienters upplevelse av den högteknologiska, operativa miljön samt preoperativ oro 

och/eller ångest. Till sist beskrivs perioperativt teamarbete kring patienter. 

2.3.1 Patienters upplevelse av anestesiologisk omvårdnad och preoperativ 

oro och/eller ångest 

Patienter beskriver att det kan vara omvälvande på flera sätt att vara patient i anestesiologisk 

omvårdnad. De beskriver motstridiga känslor av att balansera mellan att överlämna sin 

kropp som ett objekt men även att bli sedd och bekräftad som ett subjekt (Karlsson, 

Ekebergh, Larsson Mauléon & Almerud Österberg, 2012). Patienter beskriver ögonkontakt 

med anestesisjuksköterskor som bekräftande och något som inger trygghet (Bergman, 

Stenudd & Engström, 2012; Karlsson et al., 2012). Patienter beskriver att åsynen av och 

direkt närhet till anestesisjuksköterskor samt att veta var i rummet de är upplevs som att de 

finns där för dem. Känslor som ensamhet, utsatthet och av att bli övergiven beskrivs av 

patienter om den närheten hotas eller upphör (Karlsson et al., 2012). När 

anestesisjuksköterskor finns i patienters närhet hela tiden beskriver patienter det som att det 

känns säkert (Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016). Patienter beskriver att de känner sig 

närvarande i situationen när anestesisjuksköterskor finns i blickfånget. De beskriver att en 

ögonglimt kan ge dem den respons de önskar. Vidare beskriver patienter att de önskar sig 

direkt kontakt med anestesisjuksköterskor genom exempelvis handgriplig beröring eller 

spontan kommunikation, inte genom uppmärksamhetslarm från övervakningsutrustning. 

Patienter beskriver hur känslor av att ses som en egen person ökar när 

anestesisjuksköterskor rör vid dem vid blodtryckstagning eller för att känna på pulsen. 

Patienter beskriver att önskan om att bli sedd och bekräftad kan krocka med känslor av att 

inte vilja vara i vägen eller utgöra ett hinder för det perioperativa arbetet. Patienter beskriver 

hur de kan visa tillit och att överlåta kontrollen till någon annan genom att använda sin röst. 

Rösten är det instrument patienter beskriver de kan använda sig av för att påkalla 
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anestesisjuksköterskors uppmärksamhet men också bekräfta och indikera att allt är bra. 

(Karlsson et al., 2012). Trots konstant monitorering med högteknologisk övervakning och 

observation beskriver patienter att de inte känner sig sedda. De beskriver att de upplever att 

apparaturen och de själva smälter samman till en enhet, i den kontexten beskriver de känslan 

av att vara osynlig som person. När personal avläser apparaturen beskriver patienter hur 

noggranna de är men att de talar över patienters huvud. De beskriver att de vill bli talade till 

och inte talade om (Almerud Österberg, Alapack, Fridlund & Ekeberg, 2007). Patienter 

iakttas använda sin röst, genom att höja den, för att försöka lokalisera och påkalla 

anestesisjuksköterskor bland apparaturen på operationssalen (Karlsson, Ekeberg, Larsson 

Mauléon & Almerud Österberg, 2013). I akuta oväntade situationer beskriver patienter hur 

apparaternas larm går före att prioritera deras behov att bli sedd (Tinnfält & Nilsson, 2011). I 

inspelade interaktioner mellan patienter och anestesisjuksköterskor kan iakttas att patienters 

psykosociala behov åsidosätts för att organisera och utföra tekniska procedurer. Patienter 

som vårdades av nyutbildade anestesisjuksköterskor kan iakttas få mindre av 

anestesisjuksköterskors uppmärksamhet, då de lätt fastnar i mätvärden på 

övervakningsskärmarna (Aagaard, Laursen, Rasmussen & Sørensen, 2017b).  

Bergman et al. (2012) beskriver hur kommunikation och informationsutbyte mellan patienter 

och anestesisjuksköterskor beror av hur de får kontakt och hur närvarande 

anestesisjuksköterskor är. Patienter beskriver att det inte spelar så stor roll hur lång tid de 

spenderar ihop, utan då anestesisjuksköterskor ger ett lugnt intryck känner patienter sig 

trygga. Konversationer med anestesisjuksköterskor gör att de känner sig sammanlänkade och 

att tiden går fort. 

Kommunikation mellan personal på operationssalen och patient har visat sig spela en 

avgörande roll för hur patienter upplever miljön (Eskici & Özer, 2017). I en studie som 

beskriver hur preoperativ information ges till patienter av allmänsjuksköterskor inför 

operation, ansågs det minst viktigt att informera om operationsmiljön (Mitchell, 2016). Den 

operativa miljön beskriver patienter som okänd och att den framstår som skrämmande. De 

beskriver hur operationsmiljön begränsar upplevelsen av att ha kontroll över situationen och 

förstärker känslan av utlämnande (Karlsson et al., 2012). Patienter beskriver 

operationsmiljön som mörk, trång och fylld med oljud, de upplever en form av utanförskap 

(Tinnfält & Nilsson, 2011). Sikten begränsas av drapering och även av hur de ligger på 

operationsbordet. De beskriver att det är svårt att rätt uppfatta tid och rum samt vilka som 

rör sig in och/eller ut ur operationssalen (Karlsson et al., 2012). Vid anblicken av olika 

instrument i operationssalen ses en ökning av patienters självskattade upplevelse av ångest 

(Haugen et al., 2009). Patienter beskriver rädsla för oljud från operationen (Pulkkinen et al., 

2015). I en studie av Bergman et al. (2012) beskriver patienter att de inte är involverade i vad 

som händer då de hör ljud från operationen men inte kan se vad som pågår.  När patienter 

under operation får använda hörselskydd, beskriver de att intryck från ytterligare ett sinne 

försvagas och det förstärker känslan av utanförskap (Karlsson et al., 2012). Som tidigare 

nämnts kan höga ljud och oljud i operationssalen påverka patienter i anestesi negativt, det 

kan även öka upplevelsen av självuppskattad ångest hos patienter (Hasfeldt, Terkildsen 

Maindal, Toft & Birkelund, 2014; Haugen et al., 2009). Patienter beskriver att oljud kan 

relateras till utrustning och beteende hos personal. Då ljud uppfattas individuellt och 

patienter är olika känsliga för ljudnivå, är det inte ett problem för alla. Faktorer som kan 

påverka hur patienter upplever oljud är exempelvis om ingreppet görs akut eller planerat 

(Hasfeldt et al., 2014). 
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Falco, Rutledge och Elisha (2017) har i en översikt av evidensartiklar, av kvantitativ och 

kvalitativ form jämfört patienters förväntningar inför hälsorelaterad upplevelse mot den 

faktiska upplevda utgången. Resultatet visar att personlig kontakt med 

anestesisjuksköterskor är viktig för patienters upplevelse av vården. Individuellt anpassad 

vård gör att patienter känner tillfredställelse (Pulkkinen et al., 2015). Vidare i studien 

beskriver patienter förmågor hos anestesisjuksköterskor som de anser höjer 

patienttillfredsställelse som att lyssna, vara uppmärksam och stödjande. De anser att det är 

viktigt att anestesisjuksköterskor kan besvara frågor och ge adekvat information angående 

anestesi. Ett personligt möte med anestesisjuksköterskor och nedskriven information kring 

anestesi ger tillfredsställelse hos patienter (Falco et al., 2017). Patienter som genomgår 

operation beskriver att välbefinnande beror av hur anestesisjuksköterskor visar hänsyn och 

professionalism (Bergman et al., 2012). Patienter beskriver hur de vill bemötas, de önskar att 

bli presenterade och hälsas på med namn samt vilken titel personer har. De vill att 

operationsmiljön förklaras samt förfarandet kring ingreppet och hur tiden efteråt kan 

komma att se ut (Eskici & Özer, 2017). Andra faktorer som påverkar patienttillfredsställelse 

är information, effektiv smärtlindring, anestesisjuksköterskors sociala förmågor och 

vårdarkontinuitet (Falco et al., 2017).  

Preoperativ oro och/eller ångest är ett välkänt fenomen och upplevs i någon form hos de 

flesta patienter som skall opereras. Patienter självskattade upplevelsen av ångest som störst 

när de kom till operationssalen samt vid induktion (Haugen et al., 2009). Preoperativ ångest 

kan uppstå om patienter inte fått någon eller endast otillräcklig/bristfällig information. 

Tidigare upplevelser av anestesi påverkar ångesten mer eller mindre, beroende av om den 

tidigare upplevelsen är positiv eller negativ (Falco et al., 2017). Patienter med tidigare 

problematik med ångest och depression angav faktorer som otillräcklig information och 

möjligheten till att ställa frågor perioperativt, om de är vakna, till att påverka deras 

självskattade upplevelse av ångest (Haugen et al., 2009). Patienter som får lyssna på musik 

perioperativt beskriver att det har en lindrande effekt på deras självskattade preoperativa 

ångest jämfört med efter operationen. Patienter beskriver att lyssna på musik som att de får 

en möjlighet att stänga ute det som händer runt omkring dem (Bae, Man Lim, Hur & Lee, 

2014; Trängeberg & Warrén Stomberg, 2013). 

2.3.2 Anestesisjuksköterskors roll, arbete och teamfunktion i patientmötet 

perioperativt 

Under tidspress och ibland under störningar från de andra medlemmarna i teamet, till 

exempel då operationssjuksköterskor packar upp sterilt material, måste 

anestesisjuksköterskor förbereda den anestesiprocedur som skall användas men även 

använda tiden till att interagera och skapa ett förtroende hos patienter (Aagaard et al., 

2017a). I en studie av Krupic, Eisler, Sköldenberg och Fatahi (2016) beskriver 

anestesisjuksköterskor vikten av att bemöta patienter med demens som vilka andra patienter 

som helst perioperativ. I Forsberg, Björn, Engström och Nilsson (2016) beskriver 

anestesisjuksköterskor ett neutralt förhållningssätt till information om patientens tidigare 

missbruk för inte döma patienter på förhand. Vidare beskrivs känslor av oro för att skada 

patienten.  
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Anestesisjuksköterskor beskriver hur de skapar ögonkontakt och presenterar sig samtidigt 

som de bildar en uppfattning av hur patienter upplever rådande situation (Krupic et al., 

2016) I en studie av Gimbler Berglund, Eriksson, Proczkowska-Björklund och Fridlund 

(2013) beskriver anestesisjuksköterskor att de ämnar minska preoperativ ångest hos barn 

genom att skapa en relation med barnet och ögonkontakt med barnet anses beskrivs vara av 

största vikt. I perioperativt vårdande av patienter med tidigare missbruksproblematik 

beskriver anestesisjuksköterskor att ge tid till att på allvar lyssna in patienters önskningar 

och uttryck samt försöker ge uppriktig information om anestesin i relation till tidigare 

missbruksproblematik (Forsberg et al., 2016).  

 

När anestesisjuksköterskor har full uppmärksamhet i en konversation med patienter låter de 

sig ej störas av att andra medlemmar i teamet försöker avbryta konversationen (Sundqvist, 

Nilsson, Holmefur & Anderzén – Carlsson, 2018). I Krupic et al. (2016) beskrivs icke-verbal 

kommunikation vara av betydelse för att patienter ska uppfatta operationsmiljön som trygg 

och säker, störningar av olika slag bör elimineras enligt studiens deltagare. Att alltid 

kombinera verbal och icke-verbal kommunikation beskriver anestesisjuksköterskorna som 

något som bör vara självklart men blir mer tydligt när de möter en person med 

demenssjukdom. I mötet med barn beskiver anestesisjuksköterskor kombinationen verbal 

och icke-verbal kommunikation som småprat om fritidsintressen för att avleda 

uppmärksamheten ifrån otrygga moment under anestesin (Gimbler Berglund et al., 2013) 

Icke verbal kommunikation med en person med demenssjukdom beskrivs som att erbjuda en 

varm filt eller en mjuk kudde. Anestesisjuksköterskor beskriver ett ansvar för att informera 

och delge resten av teamet om patientens problematik och rådande behov med syftet att 

skydda patienten från utsatthet (Krupic et al., 2016).  Då medlemmar i teamet pratar över 

huvudet på patienter uteblir möjligheten till interaktion. Anestesiläkare och 

anestesisjuksköterska kan kommunicera med tyst kommunikation. Det medför att patienter 

omedvetet sätts i periferin och måste aktivt bjudas in i interaktion med teamet (Karlsson et 

al., 2013) 

 

I en studie av Gimbler Berglund et al. (2013) beskriver anestesisjuksköterskor hur de ibland 

behöver frångå i förhand bestämda rutiner till fördel för barnets specifika behov för att 

tillgodose behovet av trygghet. Även att göra barnet delaktigt under anestesin till exempel att 

ge barnet ansvar för en given handling eller erbjuda alternativ om något under anestesins 

genomförande, beskrivs som trygghetsskapande då barnets autonomi bekräftas.  

Anestesisjuksköterskor verkar i teamet kring patienten i den perioperativa vården. I nära 

samarbete med anestesiläkare kan de båda parter i flertalet situationer utföra samma 

arbetsuppgifter, exempelvis intubation (Aagaard et al., 2017a). När det handlar om att byta 

arbetsuppgifter i teamet måste det göras konsekvent så att inga otydligheter uppstår 

(Aagaard et al., 2017a). Enligt Haugen et al. (2009) träffar patienter flertalet personer i 

samband med operation, 5-12 stycken. När flertalet teammedlemmar pratar med och håller 

patienter informerade under den perioperativa perioden gör det att patienter känner sig 

mindre ångestfulla. En studie beskriver att operationssjuksköterskor anser att 

anestesisjuksköterskors ansvar och fokus är patienters huvud och armar, medan 

operationssjuksköterskor tar hänsyn till resten av kroppen (Blomberg, Bisholt, Nilsson & 

Lindwall, 2015). Men att känna till varandras kompetenser och att ha arbetat ihop tidigare 

underlättar samarbetet (Aagaard et al., 2017a).  I teamet beskrivs det inte spela så stor roll 

vilken person som finns där för patienten i situationer som exempelvis att hålla en hand i 

samband med induktion. Den personen kan vara en annan anestesisjuksköterska, 
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operationssjuksköterska eller anestesiläkare. Vidare beskrivs att någon uppmärksammar 

behovet och bekräftar det som det viktiga (Aagaard et al., 2017b).  I vissa situationer, 

exempelvis med en patient med demens, är det av största vikt att en person i teamet tilldelas 

uppgiften att vara i patientens direkta närhet och hålla dennes hand (Krupic et al., 2016). 

Flera operationssjuksköterskor önskar att få följa patienter hela vägen i den perioperativa 

vården och få möjlighet att skapa en egen relation med patienter då dessa kom till 

operationssalen men att det på grund av olika aspekter som exempelvis tid inte är möjligt 

(Blomberg et al., 2014). 

 

Inom anestesiologisk verksamhet kan användandet av checklistor både förbättra och 

försämra samarbetet mellan anestesisjuksköterskor och anestesiläkare (Thomassen, 

Brattebø, Heltne, Søfteland & Espeland, 2010). Kommunikation i teamet kan påverkas av att 

medlemmar har olika förväntningar på vad som ska kommuniceras samt informella och 

kulturella aspekter som råder i teamet (Smith, Goodwin & Mort, 2008). Ett sätt att öka 

tillfredsställelse hos anestesipersonal kring rapportering i överlämnandet av patienter mellan 

intensivvårdsavdelning och operation samt överlämnandet anestesisjuksköterskor emellan är 

att använda standardiserade formulär (Canale, 2018; Caruso, Sandin Marques, Gipp, 

Kelleher & Sharek, 2017).  I teamet beskrivs hur checklistor, standardformulär samt riktlinjer 

är bra för patientsäkerhet men kan ibland bli på bekostnad av uppmärksamhet av patienten 

och komma i konflikt med patienters önskan om att bli bekräftade och sedda (Sundqvist et 

al., 2016; Thomassen et al., 2010). Checklistor anses i teamet kunna öka risken för att 

patienter ska känna sig oroliga och bli lämnade ensamma på operationsbordet (Thomassen et 

al., 2010).  

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Det vårdvetenskapliga perspektivet utifrån Patricia Benners (1993) teori, belyser hur 

sjuksköterskans omvårdnad är något som utvecklas med tiden och är beroende av praktiskt 

utövande, experimentellt lärande och reflektion. Genom att studera teorin och vara i 

praktiken kan ny kunskap utvinnas (Benner, 1993). I ett perioperativt vårdande kan varje 

patientmöte ses som en lärdom och går ut på att skapa ett förtroende. En stor del av 

anestesisjuksköterskans arbete är att tyda, bedöma och hantera svåra situationer (Lindwall & 

von Post, 2008). Det vårdvetenskapliga perspektivet ansågs relevant i förhållande till 

examensarbetet eftersom det ämnar undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av att 

skapa trygghet i mötet med patienten perioperativt. Det vårdvetenskapliga perspektivet kan 

således nyttjas av anestesisjuksköterskor för att kunna tolka den yrkesmässiga erfarenhet de 

har av att skapa trygghet.  

Benners (1993) teori innehåller en klinisk praktisk femstegsmodell gällande sjuksköterskors 

utveckling av skicklighet och förmågor. Teorin beskriver fem stadier av utveckling från novis 

till expert som kan appliceras även när en färdig sjuksköterska läser på avancerad nivå. De 

fem stegen är novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Femstegsmodellen 

kan anses beskriva det faktiska kunnande som finns i sjuksköterskans praktiska vardag i 

relation till exempel från den kliniska verksamheten. Erfarenheten i sig är inte enbart 

beroende av tid eller i vilka situationer sjuksköterskan har upplevt utan måste kombineras 
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med reflektion. Om sjuksköterskan hamnar i en situation som är obekant hamnar hen enligt 

teorin på novisens nivå, oberoende av särskilda egenskaper eller talanger (Benner, 1993).  

Noviser saknar helt erfarenheter av situationer som de förväntas prestera i. Regler ger 

vägledning till novisen men kan begränsa hennes utövning. En avancerad nybörjare kan 

uppvisa nätt och jämt acceptabla prestationer, de har varit i ett tillräckligt antal med verkliga 

situationer för att själva, eller med hjälp av handledning, formulera handlingsprinciper. Det 

kan dock fortfarande vara svårt att uppfatta hela situationen och prioritera betydelsefullt. De 

är i fortsatt behov av stöd och handledning. Kompetensen infaller när sjuksköterskan kan se 

sina handlingar i form av planer. Planen kan hjälpa henne att se på nuvarande och tänkta 

situationer utifrån vad som är betydelsefullt och vad som kan lämnas åt sidan. Till skillnad 

från den kompetenta sjuksköterskan är den skickliga snabbare. Hen uppfattar situationer 

som en helhet och tolkar handlingar och situationer med hänsyn till långsiktiga mål och 

viktiga aspekter, det medför att beslutsfattandet blir enklare. I det sista stadiet, expert, 

förlitar sig sjuksköterskan på sin enorma erfarenhet snarare än på regler och riktlinjer. Hen 

kan uppfatta varje situation och prioritera därefter. Experten använder dock sina analytiska 

förmågor i situationer där de saknar tidigare erfarenheter (Benner, 1993).  

2.5 Problemformulering  

Tidigare forskning beskriver hur patienter som skall genomgå operation känner sig otrygga i 

situationen, som för många är ny och okänd. De uttrycker en känsla av kontrollförlust som 

kan vara obehaglig och ge upphov till otrygghet. I tidigare forskning framkommer det att det 

är viktigt för patienten att bli sedd, bekräftad och lyssnad på. Detta bidrar till en ökad 

trygghet. Patienter som skall genomgå operation vill känna sig trygga. De har en önskan om 

att bli bekräftade och sedda av anestesisjuksköterskan. Om de inte blir bekräftade i sin 

önskan skapar det problem i form av otrygghet vilket i sin tur kan leda till negativa 

erfarenheter av anestesi. Negativa erfarenheter av anestesi kan ge upphov till ökad oro och 

ångest inför framtida anestesier samt känsla av otrygghet. I anestesisjuksköterskors yrkesroll 

och som medlem i det perioperativa teamet beskrivs trygghetsskapande åtgärder till vissa 

patientkategorier och ur teamets perspektiv.    

Av den samlade kunskap som finns kring detta identifieras en kunskapslucka om hur 

anestesisjuksköterskor skapar trygghet i patientmötet. Examensarbetet ämnar mer ingående 

undersöka vilka erfarenheter anestesisjuksköterskor har om och hur de ser på begreppet 

trygghet. Även hur de resonerar kring trygghetsskapande interventioner/åtgärder och om 

detta är något som de aktivt tänker på i sitt dagliga arbete samt vilka strategier 

anestesisjuksköterskan använder sig av för att skapa trygghet i patientmötet.  

Med detta examensarbete är förhoppningen att kunna bidra med en ökad förståelse, 

medvetenhet och reflektion hos berörd personal, främst anestesisjuksköterskor om vad som 

kan verka trygghetsskapande i patientmötet perioperativt. Ökad förståelse, medvetenhet och 

reflektion kan bringa klarhet i och ge konkreta handlingsverktyg för hur 

anestesisjuksköterskor bör uppträda samt rent praktiskt bör utföra arbetet på ett adekvat sätt 

så att patienten får en trygg upplevelse perioperativt, inte upplever obehag i onödan och på så 

sätt erhåller ökad hälsa.  
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3 SYFTE  

Att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av att skapa trygghet i patientmötet 

perioperativt. 

4 METOD 

Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie med manifest innehållsanalys. Kvalitativ 

forskning tenderar att ge en djupare bild eller helhet av ett fenomen. När människors levda 

erfarenheter studeras finns inget rätt, fel och/eller sanningar och den kvalitativa forskningen 

fokuserar på och strävar efter en ökad förståelse för dessa levda erfarenheter. Manifest 

innehållsanalys handlar om att beskriva det uppenbara innehållet av det insamlade 

datamaterialet (Henricson, 2017; Lundman & Graneheim, 2017). Variation i urvalet av 

personer kan ge upphov till ett mer varierat datamaterial och är önskvärt om det är möjligt. I 

kvalitativ forskning då antalet deltagande informanter är mindre än jämfört med kvantitativa 

studier blir det här viktigt. Då de färre antalet deltagande informanter kräver erfarenheter 

som kan ge rika beskrivningar av det som skall studeras (Henricson, 2017).  Data samlades in 

genom intervjuer innehållande semistrukturerade öppna frågor som svarar på studiens syfte 

samt inledande fasta frågor gällande kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Följdfrågor ställdes 

i de fall informationen som framkommit inte var tillräcklig i enlighet med Henricson (2017). 

4.1 Design  

Examensarbetet är en intervjustudie med kvalitativ, deskriptiv design. En induktiv ansats har 

använts i analysen (Henricson, 2017). 

4.2 Urval och datainsamling  

Pilotintervju gjordes innan intervjuerna startades för att kontrollera relevans på 

intervjufrågorna samt se till att frågeställningen i examensarbetet besvarades. Den gjordes i 

ett tidigt stadie av examensarbetet. Transkriberingen av pilotintervjun gjordes tillsammans, 

en skrev texten och en skötte diktafon med paus och play knappen. Intervjun skrevs ut 

ordagrant för att inte missa några nyanser i deltagarens beskrivningar i enlighet med 

Henricson (2017). Efter transkriberingen lästes texten igenom av båda två för att säkerställa 

att inga data gått förlorat. En noggrann analys genomfördes där färgpennor markerade 

meningsbärande enheter som kunde svara an på syftet. De meningsbärande enheterna 

kondenserades ner till kortare textavsnitt och kodades för att kunna hitta samband i 

textavsnitten och kategorisera kärnor. Efter transkribering och analys av pilotintervjun 

beslutades att de frågor som tagits fram kunde användas i framtida intervjuer för att svara på 
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examensarbetets syfte. Pilotintervjun bedömdes trovärdig och skulle också inkluderas i 

resultatet av examensarbetet.  

Inför intervjustudien tänktes ett urval av deltagande informanter, anestesisjuksköterskor, 

med variation av kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Urvalet av informanter i 

examensarbetet var ändamålsenligt, vilket innebar att det bestod av personer som kunde 

anses ge informationsrika beskrivningar av det som skulle studeras (Henricson, 2017). 

Inklusionskriterier var anestesisjuksköterskor som aktivt arbetade ute i verksamheten men 

anestesisjuksköterskor som arbetade via bemanningsföretag eller hade så kallad 

rotationstjänst och delade sin arbetstid med andra kliniker exkluderades. 

Informationsbrev om studien, tankar kring urval, inklusion/exklusion och förfrågan om 

tillstånd att genomföra intervjustudien (Bilaga A) skickades ut till verksamhetschefer på 

Operationskliniken region Västmanland samt region Uppsala. När tillstånd för 

intervjustudien medgivits skickades informationsbrev (Bilaga B) ut till att vidarebefordra till 

anestesisjuksköterskor i verksamheten. Muntlig information om studien gavs också av 

verksamhetschef på respektive klinik. Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor via e-

mail eller telefon. Informerat samtycke skrevs under innan intervjun startade och 

informanterna var informerade om att kunna avbryta studien när som helst utan att ange 

särskild orsak.  

Datainsamling skedde genom semistrukturerande intervjuer som spelades in på ljudfil med 

hjälp av mobiltelefon och diktafon. Detta görs enligt Henricson (2017) för att inte missa 

viktiga nyanser. Intervjuerna genomfördes tillsammans och varierade i längd mellan 17 och 

29 minuter. Efter intervjuer och datainsamling av de tio informanter som velat medverka i 

examensarbetet, transkriberades intervjuerna samtidigt som materialet lyssnades igenom. 

De två första intervjuerna transkriberades på samma sätt som pilotintervjun, det vill säga 

tillsammans. Resterande åtta intervjuer delades upp med fyra var för att spara tid. När de 

intervjuer som transkriberats enskilt var utskrivna, byttes texter med varandra. Den 

utskrivna texten användes som underlag när materialet lyssnades igenom ytterligare och 

korrigerades vid behov enligt Henricson (2017).  Detta sätt innebar att båda två blev väldigt 

bekant med materialet.  

Urvalet av deltagande informanter som medverkade i examensarbetet var efter avslutad 

datainsamling totalt 11 stycken kvinnliga anestesisjuksköterskor. Medelåldern hos de 

deltagande informanterna var 46 år och med en arbetslivserfarenhet på i genomsnitt 13 år. 

Medianen i arbetslivserfarenhet sattes till 8 år men sträckte sig mellan 1 år upp till 35 år. Där 

fem av de deltagarna informanterna hade arbetat som anestesisjuksköterska i 10 år eller mer.   

4.3 Analys  

När transkriberingen av materialet var klar skrevs alla intervjuer ut. Detta för att lättare 

kunna arbeta textnära och kunna markera domäner och meningsbärande enheter med 

färgpennor. Materialet lästes både en och flera gånger innan stycken markerades och valdes 

ut som meningsbärande enheter. Vid manifest innehållsanalys är syftet att förutsättningslöst 

söka mönster i materialet. Genom att arbeta textnära beskrivs det uppenbara innehållet i 

kategorier och underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Denna analysmetod anses 
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vara vanlig att använda sig av inom omvårdnadsforskning för att granska texter från 

intervjuer (Lundman & Graneheim, 2017).  

Under analysprocessen användes begreppen domän, meningsbärande enhet, kondensering, 

abstraktion, kod, underkategori och kategori. Domän är ett textavsnitt som handlar om ett 

specifikt område, grovt strukturerat och med låg grad av tolkning. En meningsenhet är en 

meningsbärande enhet av texten, till exempel ord, meningar och stycken som 

innehållsmässigt hör ihop. Meningsenheter utgjorde grunden för analysen och var lagom 

stora för att kunna hanteras på bästa sätt. Meningsenheterna kondenserades, det vill säga 

gjordes kortare och mer lätthanterliga, med det centrala innehållet bibehållet. Innehållet 

kodades vilket kort beskrev dess innehåll. Koden gav abstraktion av innehållet och skapades 

utifrån meningsenhetens innehåll och studiens syfte. Koder med liknande innehåll sattes 

samman till underkategorier som sedan bildade kategorier. Kategorierna kunde ha flera 

underkategorier för att säkerställa att inga data som svarade an på syftet föll bort (Graneheim 

& Lundman, 2004). 

I tabellform skrevs textavsnitten ner och kondenserades till kortare sammanfattning utan att 

tappa innehållet. Utifrån innehållet skapades koder som sedan låg till grund för 

underkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tabell 1. Analysprocessen, exempel på meningsbärande enheter  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering KOD Underkategori Kategori 

Att inte ha 

patienten mer 

avklädd än 

nödvändigt. Man 

kanske skyler när 

de tar av sig 

kalsongerna. 

Inte ha 

patienten mer 

avklädd än 

nödvändigt 

Att skyla 

patienten 

Att värna om 

patientens 

integritet 

 

 

 

 

 

 

Strävan efter en 

ömsesidig 

relation till 

patienten 

Tänk på att det är 

tyst och lugnt, 

dämpa musik. 

Tyst och lugnt Ljudvolym  

 

Att sträva efter 

kontinuitet i 

arbetet 

Vi pratar om 

avskärmning och 

ljudvolym och hur 

många personer 

som finns inne på 

operationssalarna. 

Att man ibland får 

be folk gå ut.  

Avskärmning, 

ljudvolym, 

minska antalet 

personer 

Miljön på 

operationssalen 
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I examensarbetet kommer regler och riktlinjer ifrån vetenskapsrådets samlade etiska regler 

och riktlinjer för forskning att tillämpas. De forskningsetiska principerna inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I enlighet med de regler, riktlinjer och 

principer togs ansvar för de deltagande personernas välbefinnande samt den information de 

delgav under examensarbetets gång (CODEX, 2019).  

Innan intervjuerna påbörjades skickades etikansökan in och godkändes av kursansvarig 

lärare på Mälardalens högskola. Inget etiktillstånd har sökts hos etiska kommittén eftersom 

examensarbetet faller under ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå och ej skall 

användas inom forskning (SFS 2003:460).  Dock informerades och inhämtades tillstånd att 

genomföra intervjuer av verksamhetschef på berörd Operationsklinik inför examensarbetet.   

Forskning som avser människor och i det här examensarbetet människors levda erfarenheter 

får endast inhämtas om forskningspersonen gett sitt uttryckliga deltagande. Deltagaren har 

rätt att innan forskningen inleds få information om forskningen, vad den har för syfte, vilken 

metod som kommer att användas samt att deltagandet är frivilligt och skall ges med 

informerat samtycke. Informerat samtycke skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till 

examensarbetet och kan dras tillbaka när som helst med omedelbar verkan och utan 

förklaring (CODEX, 2018a). Deltagarna i examensarbetet fick information om studien enligt 

bilaga B samt samma dag som intervjun. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor samt 

skrev på informerat samtycke vilket sparades under examensarbetets genomförande.  

Konfidentialitet garanterades deltagarna genom kodning av data samt att de lagrades på 

sådant sätt att ingen obehörig hade tillgång till det (CODEX, 2018b). Varje intervju skedde 

enskilt och deltagarnas personuppgifter hanterades i enlighet med offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) samt dataskyddsförordningen: the General Data Protection 

Regulations (GDPR, 2018). 

Genom att tillämpa ovan beskrivna etiska regler och riktlinjer ämnas att arbeta för ökad 

tillförlitlighet i examensarbetet samt för att undvika fusk och plagiat under arbetets gång. 

Tillförlitlighet kan säkerställas genom att inte förvränga datamaterial som används i 

resultatet.  

6 RESULTAT 

Analysen resulterade i två kategorier och sex underkategorier. Kategorierna är Att vara 

förberedd samt Strävan efter ömsesidig relation till patienten. Under respektive kategori 

beskrivs underkategorier närmre.  
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Figur 1. Presentation av kategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

6.1 Att vara förberedd 

Anestesisjuksköterskorna la mycket tid och engagemang på att förbereda inför alla tänkbara 

situationer för att skapa ett tryggt patientmöte. Dels var det en slags mental förberedelse där 

de beskrev vikten av att i huvudet ha en plan A och en plan B, dels var det en slags praktisk 

förberedelse när all utrustning kontrollerades. De beskrev även kommunikationens betydelse 

i mötet med patienten ur ett förberedande perspektiv, vilket kunde innebära att ta del av 

information och att kommunicera med patienten.  

6.1.1 Att vara mentalt och praktiskt förberedd 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att det var bra att ha tänkt både ett och två steg i förväg. 

De menade att de ville vara mentalt förberedda för att kunna agera utifrån situationer som 

kunde uppstå. Det blir inte alltid som de tänkt sig, då måste de ha en andra utväg. En del av 

den mentala förberedelsen för att skapa trygghet beskrev de som att bedöma risker hos 

patienten. 

[...]Det kan ju hända oväntade grejer under en anestesi som man inte har förutsett men 

man försöker ju bedöma vilka risker som finns för varje patient och så försöker man ha 

en plan för det. [...] Men det kan hända oväntade saker och då är det klart man kan 

känna sig otrygg sånt är ju jobbet. (Informant 8) 

Anestesisjuksköterskorna beskrev en form av mental förberedelse som att hantera och 

förmedla sina känslor på ett kontrollerat sätt till patienten. De kunde då skapa trygghet. Med 

hjälp av självinsikt beskrev informanterna hur de förhöll sig till olika situationer och visste 

sina begränsningar. De tog ansvar för hur de själva fungerade och hur deras beteende var i 

relation till omgivningen. De menade även att det inte skulle läggas för stora krav på sig själv 

och att inte vara rädd för att be om hjälp när det behövdes. Anestesisjuksköterskorna beskrev 

att vara trygg i sin yrkesroll som nödvändigt för att kunna förmedla trygghet till en annan 

person. Vidare beskrev de hur de i situationer då de ej kände sig trygga bara var tvungna att 
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se till att bli det. All förberedelse som beskrevs hade som syfte att förutse och undvika att 

hamna i otrygga situationer. De menade att de i oväntade situationer ändå försökte hantera 

känslor diskret och på ett professionellt sätt för att inte oroa patienten. ”Jag tänker mycket på 

att jag inte ska förmedla mina nerver till patienten, alltså framförallt nu när jag är ny” 

(Informant 3). De beskrev att de fick omprioritera och lägga saker åt sidan, som exempelvis 

att saker inte fungerade eller irritation i personalgruppen. De beskrev hur det i situationer 

som uppstod med kollegor när de inte delade samma syn på att hantera saker och ting som 

att de var tvungna att acceptera att de inte kunde styra allting utan istället var tvungna att 

hantera och parera sådana situationer för att undvika att otrygghet uppstod. 

Andra faktorer som spelade stor roll för att kunna skapa ett tryggt möte med patienten var att 

anestesisjuksköterskorna hittade i lokalerna, att de visste var utrustning som kunde behövas 

fanns och att de hade en plan.  

[...] Ibland kan man ju när man läser en anestesibedömning eller journal förstå att nu 

måste vi vara på tårna litegrann, här måste vi planera och ha en plan för hur vi ska 

hantera den här patienten på bästa sätt. (Informant 9) 

Praktisk förberedelse ur ett trygghetsskapande perspektiv innefattade funktionskontroller av 

utrustning som ska användas, läkemedel som drogs upp och förbereddes, doser som 

räknades ut och pumpar som programmerades. Anestesisjuksköterskorna beskrev hur de 

ville att så mycket som möjligt av den praktiska förberedelsen skulle vara klar innan de gick 

och hämtade patienten. ”Jag drar mina läkemedel som behövs. Jag har kopplat mitt dropp. 

Jag har satt apparaten i ordning. Tagit fram allting […] När jag tar in patienten är det bara 

patienten det är fokus på tills patienten sover” (Informant 2). De uttryckte att patienten inte 

skulle behöva vänta på att läkemedelspumparna skulle ställas in. Ibland fanns begränsningar 

för hur mycket som kunde förberedas innan patienten hämtades in vilket kunde bero på 

vilket ingrepp som skulle göras, exempelvis vid proteskirurgi då det råder en högre grad av 

sterilitet inne på salen. De beskrev det egna ansvaret för den praktiska förberedelsen som 

mycket stort och som att det gav ökad trygghet. Samtidigt beskrev de tillit till den kollega som 

eventuellt gjort förberedelserna åt dem. De uttryckte att de gärna var två som tog hand om 

patienten, en som kopplade upp övervakningsutrustning och en som interagerade med 

patienten. De upplevde ofta att det var lugnare och tryggare att söva med en kollega än en 

anestesiläkare.  

6.1.2  Kommunikationens betydelse i mötet med patienten 

Inför mötet med patienten beskrev anestesisjuksköterskorna deras huvudkälla till 

inhämtning av information om patienten som att ha läst i journalen. De ville vara pålästa och 

ha tid till att läsa i journalen alternativt i den preoperativa bedömning som gjorts av 

anestesiläkare eller annan anestesisjuksköterska. De beskrev att det kändes bra att veta mer 

om patienten inför mötet med denne och att det kunde underlätta i kommunikation. De 

beskrev även att informationsinhämtning från journalen kunde signalera ett intresse för 

patienten. I ett patientmöte där anestesisjuksköterskorna fått tid att läsa journalen och var 

pålästa innan beskrev de att samtalet blev mer som en konversation och inte som en 

utfrågning. […] ”Och för att jag ska kunna förmedla trygghet till patienten så gäller det att jag 

är påläst. Att jag ställer rätt frågor” (Informant 10). Anestesisjuksköterskorna beskrev hur de 

förberedde patienten på vad som skulle hända. De uttryckte att det var bra att informera i ett 
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tidigt stadie, vad som kommer hända med dig, hur lång tid det kommer att ta, hur lång tid du 

kommer att få vänta, hur det kommer att kännas efteråt. Anestesisjuksköterskorna ansåg att 

det var viktigt att informera patienten om tidsplanen och om det hände något avvikande som 

gjorde att patienten skulle få vänta längre. Anestesisjuksköterskor beskrev vikten av god 

kommunikation i teamet kring patienten för att skapa trygghet. De beskrev hur det ibland 

framkom information i förberedelserna eller i mötet med patienten som ledde till att de 

behövde be övrig personal att lämna salen. Det krävdes då bra och tydlig kommunikation 

kring detta.  

De beskrev kommunikationen som ett verktyg som bjöd in patienten i samtalet med övriga 

på salen. Det medförde att personalen inte stod och pratade över patientens huvud, utan all 

information fanns tillgänglig för alla. De menade att det var lättare att bjuda in och intressera 

patienten i dialogen om de tog upp allmänna vardagliga ämnen eller fritidsintressen. En 

strategi de beskrev var att avdramatisera situationen genom att istället starta konversationer 

som byggde på något patienten verkade intresserad av, till exempel om en patient med en 

idrottsskada skulle opereras beskrev anestesisjuksköterskorna att det blev enkelt att landa i 

en konversation om den idrott patienten utövade.   

6.2 Strävan efter en ömsesidig relation till patienten 

För att kunna skapa trygghet i patientmötet beskrev anestesisjuksköterskorna att de strävade 

efter att etablera en ömsesidig relation till patienten. Underkategorierna presenteras som att 

vara tillmötesgående, att finnas där för och att involvera patienten, att värna om patientens 

integritet och att sträva efter kontinuitet i arbetet.  

6.2.1 Att vara tillmötesgående 

I den första underkategorin beskrev anestesisjuksköterskorna att för att kunna skapa 

trygghet i mötet med patienten perioperativt krävdes vissa personliga egenskaper, såsom 

lyhördhet, erfarenhet, flexibilitet, empati och lugn.  

Att vara lyhörd innebar att lyssna in patienten och dennes behov.  De beskrev lyhördhet som 

att lyssna till det patienten ss men även det som patienten lämnade osagt. Exempel som de 

beskrev kunde handla om att patienten var motoriskt orolig, grät och var ledsen, arg eller 

agiterad. De beskrev att patienter som var inåtvända eller inte ville prata alls ändå hade 

känslor att förmedla. Vidare erfor de att det var viktigt att de satte patienten i centrum och 

visade att de fanns där just då för dem för att kunna uppfatta dessa osagda nyanser. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att erfarenhet, vana och att ha träffat många patienter 

tidigare var viktigt för att kunna skapa trygghet i patientmötet. Varje dag, liksom varje 

patient, kunde ses som en chans till utveckling. Erfarenheten gjorde att 

anestesisjuksköterskorna lättare kunde bilda sig en uppfattning och känna av patienten. De 

menade att med ökad erfarenhet kom ökad klinisk blick och insikt. Om 

anestesisjuksköterskorna saknade erfarenhet kändes det extra tryggt när mer erfaren 

personal fanns nära till hands. 
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[…] Att alla vet vad de ska göra runt patienten och framför allt att man har lite mer 

erfaret folk om man själv är oerfaren. Då vill man ha erfarna människor runt omkring 

sig som vet hur det brukar gå till och hur andra brukar göra. (Informant 3) 

Flexibilitet beskrev anestesisjuksköterskorna som en del av deras yrkespersonlighet och att 

det påverkade deras arbetssätt. Enligt informanterna var det upp till varje 

anestesisjuksköterska hur de valde att vara. Det krävdes också en viss flexibilitet av 

anestesisjuksköterskorna för att kunna se till patienten och anpassa vården efter varje individ 

för att på bästa sätt lösa varje unik situation. I specifika situationer som vid sövning menade 

anestesisjuksköterskorna att de ibland behövde vara flexibla och frångå vissa moment på 

bekostnad av säkerheten. ”Att följa alla säkerhetsrutiner i möjligaste mån, ibland med väldigt 

rädda patienter eller barn, kanske man inte kan koppla på allting från början utan får ha 

sakerna tillgängliga och ta det allt eftersom” (Informant 8). Följandet av säkerhetsrutiner 

beskrev anestesisjuksköterskorna i studien som trygghetsskapande då det möjliggjorde att de 

inte utsatte patienten för fara. Vissa av rutinerna kunde vara förenade med obehag för 

patienten och kunde behöva undvikas för att på så vis inte skapa otrygghet för patienten. 

Informanterna beskrev ett lösningsfokuserat arbetssätt där de ibland fick tillfälle att vara 

kreativa för att kunna skapa trygghet för patienten.  

Flexibiliteten beskrevs som att de kunde byta arbetsuppgifter med varandra ibland, utifrån 

vem som fick bäst kontakt med patienten. I de situationer där det var flera personer kring 

patienten beskrev anestesisjuksköterskorna att det inte fanns någon prestige i vem som 

gjorde vad. Även om en person endast var med för att assistera vid sövningen kunde det sluta 

med att den personen var den som tog huvudansvaret vid sövningen för att den fick bäst 

kontakt med patienten.  

Det är rätt så enkelt, tycker jag. Man får vara flexibel, alla har ju olika saker, då får man 

känna in vad som passar. Om man tänker sig själv, att du är patient. Hur vill du ha det? 

Hur vill du känna? Hur vill du bli omhändertagen? (Informant 4) 

Anestesisjuksköterskorna menade att genom att försöka tänka sig in i eller tänka utifrån 

patientens perspektiv kunde de lättare känna empati. De beskrev att det var lätt att styras 

utifrån rutiner och att de var tvungna att tänka sig för. Även om sövning är något de gjorde 

dagligen så var det oftast en ny situation för patienten, vilket krävde anestesisjuksköterskors 

empati och förståelse. Anestesisjuksköterskorna beskrev ett inre lugn hos sig själv som något 

som verkade trygghetsskapande i mötet med patienter. De menade att om de själva var lugna 

så blev patienten också det. En strategi anestesisjuksköterskorna beskrev var att innan 

patientmötet stanna upp och ta ett djupt andetag för att kunna ge ett lugnt intryck, oavsett 

hur stressade de var eller varit precis innan. Anestesisjuksköterskorna beskrev också att alla 

hade olika arbetssätt för att skapa och förmedla ett lugn, men målet var alltid samma, att 

skapa en trygg miljö för patienten att vara i. ”Helst ska man vara ganska lugn själv också. Det 

kan man se på en del. Man jobbar med väldigt många personer. Och är man lugn själv, så 

brukar ofta patienten bli det också” (Informant 7). 

6.2.2 Att finnas där för och att involvera patienten 

Att finnas där för patienten beskrevs av anestesisjuksköterskorna som att visa att de fanns 

där vid just det tillfället, det fanns inget annat. Patienten behövde bli och känna sig bekräftad 

och utmaningen låg i att skapa tillit och ett förtroende mellan patienten och 
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anestesisjuksköterskorna. Anestesisjuksköterskorna beskrev hur bemötandet var tvunget att 

bli bra redan från första mötet. De nämnde att hälsa ordentligt, ha ögonkontakt samt att ge 

tydliga besked och instruktioner som att de invaggade patienten i trygghet. De beskrev att det 

var viktigt att alla som kom i kontakt med patienten, exempelvis annan personal på 

operationssalen, hälsade på patienten samt att personalen borde låta patienten se deras 

ansikte innan de tog på sig munskydd. Anestesisjuksköterskorna beskrev att det var den lilla 

stund när de hämtade in patienten till operationssalen som fanns för att skapa en relation. 

Tidsaspekten beskrevs som både en styrka och en svaghet. Informanterna menade att det var 

viktigt att de satt ner och lät det ta tid samtidigt som de förmedlade lugn. De extra minuter 

det kunde tänkas ta beskrev de som gynnande för kontakten med patienten. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att de under tidspress eller när tiden inte fanns att sitta ner 

och möta patienten som att det gav upphov till känslor av otillräcklighet och stress.  

Vidare beskrev anestesisjuksköterskorna att de gärna hade kroppskontakt med patienten 

under vissa moment av anestesin. De beskrev handlingar som att hålla en hand, hålla en 

hand på en axel eller att stryka patientens kind under själva sövningen som ett sätt då de 

förmedlade trygghet, närkontakt och värme. Värme beskrevs av anestesisjuksköterskorna 

som en central del i deras trygghetsskapande arbete. Operationssalen beskrevs som kall och 

anestesisjuksköterskorna menade att de därför använde värme för att det skapade en mer 

ombonad känsla för patienten. De menade att det var stor skillnad på ett kallt respektive ett 

varmt operationsbord. Rent praktisk beskrev de det som att de erbjöd en filt, varma 

infusionsvätskor och att värma upp sängen.   

Jag var lite rädd när jag läste till narkossköterska att omvårdnaden skulle försvinna. 

Sedan insåg jag att det är omvårdnad i yttersta spets liksom. Man har så lite tid på sig 

att skapa bra förutsättningar […] Jag tycker det är så mycket omvårdnad i 

narkossköterska, faktiskt. På en helt annan nivå, och det är ju det som är det svåra. Det 

svåra är inte drogerna eller läkemedlen, utmaningen är hur man bemöter patienten. 

(Informant 11) 

En annan sak som anestesisjuksköterskorna la stor vikt vid var att de förmedlade till 

patienten att släppa kontrollen, att den kunde lägga över allt ansvar och kontrollbehov till 

anestesisjuksköterskorna så att de kunde förvalta det tills patienten vaknade. De beskrev att 

om de var tydliga och talade om för patienten att deras enda uppgift var att övervaka och se 

till att patienten hade det bra, gav det ökad trygghet.   

Anestesisjuksköterskorna beskrev att det var bra att involvera och göra patienten delaktig i 

sin vård för att skapa trygghet. De beskrev hur samvaron berodde av hur de var mot varandra 

på salen, att det fanns glimt i ögat och humor. De beskrev patienten som en person som fick 

ta plats och del av samvaron på operationssalen. De var tydliga i sina beskrivningar om att 

delaktighet för patienten var något som gjorde patienten mer trygg och att de i möjligaste 

mån överlät det som patienten själv kunde utföra eller bestämma över till patienten. ”Att 

patienten får vara med och styra det som går inom ramen för vad man faktiskt kan tillåta” 

(Informant 9). I praktiska moment beskrev anestesisjuksköterskorna hur de lät patienterna 

hålla masken själva för att andas in syrgas inför sövning vilket ofta inte upplevdes som lika 

otäckt av patienterna.  

Jag hade något barn som tyckte det var väldigt otäckt att ha masken över näsa och 

mun, men då kom vi på att hon kunde ta bara slangen och suga på den. Och det gick 

jättebra tyckte hon, att suga i sig syrgasen utan mask. Det var just det barnet. Man får 

hitta på lite från situation till situation. (Informant 8) 
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De beskrev hur de tänkte kring placeringen av patienten på operationsbordet. Det var bra när 

patienten la sig tillrätta på bordet själv och eventuellt justerade läget inför sövning så att det 

kändes bra för patienten. Det var viktigt att placeringen blev riktigt bra inför sövningen så att 

patienten inte fick ont i kroppen efteråt. Ett annat moment som anestesisjuksköterskorna 

beskrev där patienten kunde vara delaktig i var insättandet samt placeringen av perifera 

venkatetrar. De beskrev att patienten kunde vara stickrädd alternativt hade särskilda 

önskemål om vart de ville bli stuckna. I möjligaste mån försökte anestesisjuksköterskorna att 

tillgodose det patienten ville, exempelvis genom att de använde en befintlig infart och sedan 

kompletterade med flera efter sövning.  

6.2.3 Att värna om patientens integritet  

I resultatet beskrev anestesisjuksköterskorna hur de tänkte på att värna om patientens 

integritet för att skapa trygghet. De beskrev hur de inte exploaterade patienten för andra som 

inte hade med det att göra genom att de avskärmade patienten på förberedelserum eller 

mottagning då de samtalade om och efterfrågade känslig information, som till exempel 

personnummer eller frågor av intimkaraktär. Även om lokalerna eller utrymmena de 

arbetade i ibland beskrevs som bristfälliga var det ändå något de tänkte på och försökte 

hantera på ett bra sätt. De beskrev att de i tillfällen då tillräcklig avskildhet inte kunde 

garanteras istället tänkte på hur de uttryckte sig, vilket tonläge de hade samt att vissa frågor 

fick vänta tills de var inne på operationssalen. ”När man tar in patienten och om man ställer 

väldigt intima frågor har man ett lägre tonläge så att inte andra runt omkring hör” 

(Informant 10). 

Anestesisjuksköterskorna menade att en erfarenhet av att skapa trygghet var att skydda 

patienten vid avklädning. De beskrev hur delar av patientens kropp ibland behövde 

exponeras redan innan sövning då det kunde bli svårt att få till när patienten sov. Det var då 

viktigt att de gav patienten möjlighet till avklädning utan att riskera att bli utelämnad. De 

menade att patienten bör ges möjlighet att klä av sig enskilt och samtidigt försökte de skyla 

patienten så mycket som det gick inne på operationssalen. [...] ”Att du inte har patienten mer 

avklädd än nödvändigt. Man kanske skyler när de tar av sig, när de tar av sig kalsonger eller 

vad det kan vara, man lägger på en filt snabbt” [...] (Informant 2). Anestesisjuksköterskorna 

beskrev också att de kände ett stort ansvar över och för patienten, att de ville skydda 

patienten från ont och ville föra patientens talan när denne själv var oförmögen att göra det. 

De beskrev att det kunde vara både när patienten var sövd men även när patienten var vaken 

och hade någon form av regional anestesi. Vidare beskrev de det som att de var patientens 

advokat och att de värnade om patienten i ett oskyddat och sårbart läge. Detta var extra 

viktigt med en sovande patient men även med en vaken patient borde 

anestesisjuksköterskorna ta plats och förmedla patientens önskan. 

6.2.4 Att sträva efter kontinuitet i arbetet 

Anestesisjuksköterskorna beskrev kontinuitet som en väldigt viktig punkt i relationen med 

patienten vilket gav en ökad känsla av trygghet i situationen. De menade att kontinuiteten 

skapade trygghet och att det betydde mycket för patientrelationen att mötas redan på 

dagkirurgin eller uppvakningsavdelningen. Vidare beskrev anestesisjuksköterskorna att de 



19 

 

tydligt kunde se en i större utsträckning tryggare patient, om samma anestesisjuksköterska 

varit med patienten från början, fått den första kontakten och skapat en relation i mötet med 

patenten. De beskrev även att det kändes tillfredsställande att få en slags uppföljning, att få 

bekräftelse på att anestesin blev bra.  

Vi har ju patienten hela vägen. Det tror jag är en trygghet. Skapa ett så bra första möte 

som möjligt, så följer vi med hela vägen. Sedan har vi ofta möjligheten att gå tillbaka, 

när de har vaknat till när man hämtar en annan patient, hur det kändes och så. Jag tror 

det uppskattas. (Informant 6) 

Anestesisjuksköterskorna beskrev deras erfarenheter av att skapa trygghet som att de 

gynnades av att arbeta på mindre operationsavdelningar. Mindre operationsavdelningar 

erbjöd större möjlighet till kontinuitet och på så sätt ökade tryggheten. Deras erfarenheter av 

att arbeta i akuta verksamheter var att det inte fanns samma möjlighet till kontinuitet vilket 

kunde härledas till både bemanning och tidsaspekter. Möjligheten att följa upp patienten 

riskerade gå förlorad om tiden inte riktigt räckte till, om tidsplanen var försenad fanns ingen 

möjlighet att titta till den tidigare patienten. Med större erfarenhet kom också insikten att de 

lät varje sak ta sin tid, att det fanns tid för att utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt, men 

också att de utnyttjade den tid som fanns så effektivt som möjligt. Anestesisjuksköterskorna 

sammanfattade det som att stress aldrig gagnade någonting. Ju mer stress i både akuta 

situationer eller vardagligt arbete, desto sämre blev resultatet.  

För att skapa en trygg miljö för patienten i operationssalen beskrev anestesisjuksköterskorna 

vikten av att de minskade störningsmoment. Anestesisjuksköterskorna menade att de hade 

till uppgift att uppmärksamma och minska störningsmoment för att ge en ökad trygghet till 

patienten. De beskrev hur de ville ha tyst och lugnt på salen genom att de dämpade musik 

och maskiner som lät. Operationsmiljön kunde uppfattas som skrämmande med all 

högteknologisk utrustning som lät. De beskrev hur ljud, ljus och övrig personal som sprang in 

och ut i dörren samt dukade upp material kunde skapa otrygghet hos patienten. ”Att 

operationspersonalen inte springer in och ut när vi ska söva, utan de håller sig borta” 

(Informant 3). Vidare beskrev de att de gärna begränsade antalet personer på salen till sig 

själva, en kollega eller anestesiläkare just inför och under sövning. Anestesisjuksköterskorna 

beskrev att det var viktigt att de personer som fanns på operationssalen hade en uppgift och 

visste vad de skulle göra, inte bara stod och tittade eller småpratade sinsemellan. 

7 DISKUSSION  

I diskussionsavsnittet diskuteras metod, etiskt förhållningssätt samt resultat.  

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras examensarbetet utifrån aspekterna trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet samt överförbarhet i enlighet med Mårtenson och Fridlund (2017). 
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Trovärdighet i ett examensarbete beskrivs som att resultatet äger giltighet och kunskapen 

som framkommit är rimlig. Trovärdigheten ökar av att någon utomstående granskar 

analysen till exempel en handledare för att se överensstämmelsen mellan kategorier och 

underkategorier. Pålitligheten i examensarbetet kan påvisas genom en beskrivning av 

förförståelse samt tidigare erfarenheters eventuella påverkan på datainsamling och 

dataanalys. Det bör i examensarbetet beskrivas vilken teknisk utrustning som använts vid 

intervjuerna, vem som intervjuat samt vem som transkriberat. Bekräftelsebarheten ökar av 

att analysprocessen beskrivs samt att det råder neutralitet genom arbetet vilket kan 

underlättas av att andra personer granskar utskrifter, analys och resultatbeskrivning. 

Överförbarheten innebär i vilken grad examensarbetets resultat kan överföras till andra 

grupper, kontexter eller situationer (Mårtenson & Fridlund, 2017). 

Trovärdighet i en kvalitativ studie är beroende av hur väl syfte, frågor, design, urval, 

datainsamlingsmetod, analys av data samt resultat utförs och beskrivs (Henricson, 2017).  

Syftet med examensarbetet var att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av att skapa 

trygghet i patientmötet perioperativt. En intervjustudie med kvalitativ induktiv design valdes 

i enlighet med Henricson (2017) eftersom kvalitativ forskning tenderar att ge en djupare bild 

eller helhet av ett fenomen. Vidare gäller att val av design, urval, datainsamlingsmetod och 

analys måste svara an mot studiens syfte för att studien som helhet skall anses tillförlitlig och 

giltig (Henricson, 2017). Valet av kvalitativ metod ansågs relevant i examensarbetet då 

anestesisjuksköterskors erfarenheter var det som ämnades studeras. Deltagarnas personliga 

erfarenheter fick chans till uttryck i form av citat ifrån datamaterialet. När levda erfarenheter 

studeras finns inget rätt, fel och/eller sanningar och den kvalitativa forskningen syftar till att 

ge en ökad förståelse för människors levda erfarenheter med möjlighet för deltagarnas 

personliga erfarenheter att ta plats (Henricson, 2017). Induktiv ansats valdes i analysen för 

att på ett friare och mera tillåtande sätt låta datamaterialets innehåll komma till uttryck i 

resultatet. Induktion kontra deduktion innebär att utgå ifrån textens innehåll än utifrån en 

förutbestämd teori alternativt modell (Henricson, 2017).    

I ett examensarbete ökar trovärdigheten utifrån hur rimligheten i resultatet bedöms 

(Mårtenson & Fridlund, 2017) resultatet bygger på datamaterial ifrån personer som kan 

anses ge detaljrika beskrivningar av ett fenomen, således bör urvalet av informanter bli så 

korrekt som möjligt. För att reglera urvalet tillämpades inklusion- och exlusionskriterier 

inför intervjustudien. Inklusion- och exklusionskriterier kan vara en hjälp för att göra urvalet 

större och/eller mer begränsat (Henricson, 2017). Inklusionskriterier inför intervjustudien 

var anestesisjuksköterskor som aktivt arbetade i operationsverksamhet. 

Anestesisjuksköterskor anställda via bemanningsföretag eller med så kallad rotationstjänst, 

vilket innebar att de delade arbetstid med andra kliniker, till exempel ambulanssjukvården, 

har exkluderats. Intervjustudien avsåg undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av att 

skapa trygghet i mötet med patienten perioperativt, därför ansågs det relevant att intervjua 

anestesisjuksköterskor som utförde merparten av arbetet i perioperativ miljö. Rotationstjänst 

och arbete via bemanningsföretag kunde innebära att arbetstiden fördelades på olika 

arbetsplatser och inte bara perioperativt.  Urvalet blev slutligen 11 stycken kvinnliga 

anestesisjuksköterskor som aktivt arbetade i operationsverksamhet och med variation i ålder 

och erfarenhet.  En styrka är att intervjustudien baserades på ett urval av informanter med 

lång arbetslivserfarenhet som gav detaljrika redogörelser. En svaghet är att det deltog endast 

kvinnliga informanter och det är möjligt att manliga informanter hade kunna ge andra 

infallsvinklar eller haft andra erfarenheter att dela med sig av.  Att det endast blev kvinnliga 

informanter berodde på bristen på manliga anestesisjuksköterskor på de deltagande 
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operationsklinikerna. En annan aspekt angående urvalet av informanter är att studien 

genomfördes på två mindre operationskliniker med planerad dagkirurgisk verksamhet. Det 

är möjligt att anestesisjuksköterskor som arbetade kliniskt i en akut operativ verksamhet 

hade haft andra erfarenheter eller perspektiv som kunnat vara av intresse för intervjustudien. 

Det var ingen medveten tanke eller förförståelse som fanns inför examensarbetets början 

utan valet av enheter baserades främst på den positiva respons och engagemang 

verksamheterna visade för intervjustudien samt att det fanns viss tidsbegränsning för 

genomförandet av examensarbetet.  

 

Pålitligheten kan påvisas genom en beskrivning av teknisk utrustning, hur intervjuerna har 

genomförts samt hur och vem som transkriberats enligt Mårtensson och Fridlund (2017). 

Intervjuerna genomfördes tillsammans vid tre tillfällen på två olika operationsavdelningar. 

Arbetsledarna på respektive avdelning hade frigjort informanterna ifrån deras arbetssysslor, 

avsatt tid för intervjuerna i förväg samt erbjudit en avskild lokal, vilket möjliggjorde att 

informanterna kunde genomföra intervjuerna på arbetstid. Detta gjorde också att 

informanterna kunde känna sig mer avslappnade i miljön. Enligt Henricson (2017) gäller det 

som intervjuare att hålla sig neutral och anpassa sig till intervjusituationen. Mårtenson och 

Fridlund (2017) menar att bekräftelsebarhet i ett examensarbete ökar om det råder 

neutralitet genom arbetets gång. Förförståelsen som fanns har åsidosatts och analysen har 

skett med ett objektivt synsätt. De operationsavdelningar och informanter som medverkade i 

examensarbetet var tidigare okända vilket gjorde det lättare att förhålla sig objektivt till 

resultatet. Samspelet mellan informant och intervjuare är väsentligt även om de har olika 

roller och erfarenheter i situationen.   

 

Intervjuerna spelades in på ljudfil med hjälp av mobiltelefon och diktafon för att inte missa 

viktiga nyanser i enlighet med Henricson (2017). Dubbel inspelningsutrustning användes för 

att inte hamna i problem om den tekniska apparaturen skulle krångla. Pålitligheten kan 

således påvisas genom att data samlades in och sparades i ovan beskriven teknisk apparatur 

istället för genom anteckningar (Mårtenson & Fridlund, 2017). En svaghet var att 

intervjufrågornas kvalitet eller mängden data som intervjuerna genererade inte skulle anses 

tillräcklig för analys. Polit och Beck (2016) beskriver hur förmågan och erfarenheten hos den 

som intervjuar påverkar storleken på datamaterial, till exempel kan nybörjare och studenter 

kräva ett större antal informanter för att få ihop ett tillräckligt datamaterial. Pålitligheten 

enligt Mårtenson och Fridlund (2017) kan ifrågasättas utifrån hur tidigare erfarenheter kan 

ha påverkat insamlingen av data. Bristen på tidigare erfarenhet inom området medförde att 

datamaterialet i intervjustudien består av pilotintervjun och tio intervjuer till, totalt elva 

intervjuer. Intervjuerna varierade i längd mellan 17-29 minuter och totalt resulterade det i 

231 minuters inspelat material. I enlighet med Polit och Beck (2017) råder datamättnad när 

ingen ny information framkommer och/eller kan se ett överskott av information. Mättnad 

eller överskott av information kan bero av intervjufrågorna, till exempel antal och 

omfattning, kvaliteten på informanternas intervjuer. Exempelvis om informanterna har god 

förmåga att reflektera över erfarenheter och kommunicera dessa kommer datamaterialet att 

bli rikare. Därför ansågs datamaterialet tillräckligt för transkribering när alla intervjuer var 

genomförda.  

 

Intervjuerna transkriberades enligt Henricson (2017) genom att ljudmaterialet lyssnades 

igenom och skrevs ned. Polit och Beck (2017) beskriver att transkribering av ljudinspelat 

material är ett kritiskt moment i analysen. Transkriberingen ställer höga krav på den som 

skriver att det blir ordagranna utskrifter och att de reflekterar intervjuupplevelsen samt att 
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det krävs noggrann träning. Bytet av texter medförde en chans att återigen lyssna igenom 

materialet och vid behov korrigerades texten. Således kan det ses som en styrka att 

transkriberingen gjordes i två steg och av två personer. Att materialet delades upp var även 

en nödvändighet i och med den tidsbegränsning som fanns för genomförandet av 

examensarbetet. Mårtenson och Fridlund (2017) menar att bekräftelsebarhet i 

examensarbetet kan öka av att någon utomstående granskar utskrifter för att på så vis 

undvika att författaren inte förhåller sig neutral. Transkriberingen resulterade i enkla men 

ändå noggranna ordagranna utskrifter. Arbetet med transkriberingen var tidskrävande och 

tog lång tid. Vid transkribering av materialet vägdes fördelen med självkännedom om 

materialet mot tidsaspekten. Materialet analyserades i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004). Fokus i transkriberingen var vad som sades under intervjun och inte hur 

saker sades till exempel pauser eller skratt. Detta är nödvändigt om latent innehållsanalys 

ska tillämpas enligt Henricson (2017).  För att ytterligare öka trovärdigheten i 

examensarbetet kunde det varit av värde att låta informanterna läsa igenom den utskrivna 

texten och möjliggöra korrektur av deras utsagor (Polit & Beck, 2017). Den utskrivna texten 

korrekturlästes inte av informanterna då tidsbegränsningen för examensarbetet inte tillät 

det.   

 

Under analysen i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) följdes de steg som beskrivs. 

Kvalitativ dataanalys innebär en utmaning då det saknas universella regler samt 

standardutförande. Det är viktigt att förhålla sig till de analysprocedurer som finns för att på 

så vis öka trovärdigheten samt att vara välbekant och arbeta nära materialet (Polit & Beck, 

2017). Under analysens gång användes begreppen domän, meningsbärande enhet, 

kondensering, abstraktion, kod, underkategori och kategori (Graneheim & Lundman, 2004). 

Det råder olika bud om vad som är mest lämpligt när det kommer till kodning av materialet. 

Ibland rekommenderas att en person kodar hela materialet för att försäkra sig om högsta 

möjliga följdriktighet medans andra rekommenderar kodning av två eller flera personer. Att 

vara två personer i början av kodningsprocessen kan vara en styrka när det gäller att 

utvärdera och öka tillförlitligheten i analysen. Utgången av den kvalitativa innehållsanalysen 

är beroende av kodningsprocessen (Polit & Beck, 2017). En styrka kan således vara att 

kodning och analys genomfördes tillsammans. Det gemensamma arbetet med analysen gav 

upphov till kontinuerlig diskussion av analysen relaterat till uppfattning av metod. 

Bekräftelsebarheten i examensarbetet ökar av en tydligt beskriven analysprocess samt ett 

neutralt förhållningssätt genom hela analysarbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017).   

 

Giltigheten i ett examensarbete fokuserar enligt Graneheim och Lundman (2004) på att de 

mest relevanta data ur datamaterialet, intervjuerna tolkas och beskrivs utifrån studiens syfte.  

I resultatet användes direkta citat av informanterna för att lyfta relevanta data ur materialet. 

 

Överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna återupprepas om en studie med 

liknande förutsättningar utförs (Mårtensson & Fridlund, 2017). Trovärdigheten för studien 

ökar om resultaten kan överföras. I praktiken kan läsaren bedöma överförbarheten om en 

detaljerad beskrivning av urval, deltagare och dataanalys finns (Lundman & Graneheim, 

2017; Polit & Beck, 2017). Urvalet av informanter baserades på de inklusions- och 

exklusionskriterier satta innan intervjustudien inleddes. De tillämpade inklusion- och 

exklusionskriterierna finns beskrivna och kan återupprepas rent teoretiskt. Datamaterialet 

återspeglade 11 anestesisjuksköterskors individuella erfarenheter av att skapa trygghet 

perioperativ. Kvalitativ forskning enligt Henricson (2017) ger möjlighet för deltagarnas 

personliga erfarenheter att ta plats. De personliga erfarenheterna som 
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anestesisjuksköterskorna i intervjustudien delgav kan påverka överförbarheten av resultatet 

då det inte behöver överensstämma med andra anestesisjuksköterskors erfarenheter av 

samma sak. En faktor som kan påverka resultatet identifierades som att de 

operationskliniker som deltog var mindre kliniker med liten personalgenomströmning. 

Informanterna hade arbetat på samma arbetsplats i mer än 10 år och var således trygga både 

i arbetsmiljön och med kollegor vilket ansågs kunna påverka överförbarheten av detta 

examensarbete då svårigheter att återupprepa studien i en liknande kontext identifierats.  

7.2 Etikdiskussion 

Eftersom examensarbetet ej skall användas till forskning utan faller inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå har inget etiktillstånd inhämtats förutom hos 

kursansvarig lärare på Mälardalens högskola. Författarna har under examensarbetets gång 

förhållit sig till paragraf 2 i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) och inget kompletterande etiktillstånd har krävts.  

Inför intervjustudiens start informerades verksamhetscheferna på respektive 

operationsklinik om examensarbetet och det fanns möjlighet för dem att ställa frågor till 

författarna och handledare. All information som gavs till verksamhetschefer och informanter 

följer CODEX (2019) riktlinjer avseende informationskrav, samtyckeskrav samt 

konfidentialitetskrav. Relevanta tillstånd av verksamhetschefer samt informerat samtycke av 

deltagarna inhämtades innan intervjuerna genomfördes och finns i författarnas förvar. Under 

examensarbetet bibehölls deltagarnas konfidentialitet genom kodning av datamaterial samt 

att materialet har lagrats och hanterats på ett sådant sätt att ingen obehörig har haft tillgång 

till det (CODEX, 2019). Efter att examensarbetet är slutexaminerat kommer allt datamaterial 

att förstöras. Under arbetet med datamaterial och analys har anonymitet bibehållts genom 

att inte redovisa avdelningar eller namn på informanter i resultatet. Inte heller några 

patientfall har direkt citerats, för att undvika risken att bryta mot sekretesslagen (SFS 

2009:400).  

Under intervjuernas gång fanns maktobalans i intervjusituationen i och med att intervjuerna 

genomfördes av två personer. Henricson (2017) säger att deltagaren kan bli störd av att det är 

fler än en intervjuare. Detta upplevdes aldrig som ett problem under datainsamlingen, vilket 

kunde bero på att det fanns en större kunskap och erfarenhet av ämnet hos informanterna 

som efterfrågades gentemot hos de som intervjuade. Frågorna som ställdes bedömdes innan 

intervjuerna inte heller vara av sådan art att de skulle skapa obehag eller beroendeställning 

hos personen som intervjuades. Deltagarna var även informerade om och hade undertecknat 

informerat samtycke vilket innebar att de närsomhelst kunde avbryta intervjun utan att 

uppge någon särskild anledning.  

Forskningsetiska riktlinjer och regler enligt vetenskapsrådets samlade etiska regler och 

riktlinjer för forskning (CODEX, 2019) har följts och materialet har på så sätt inte 

förvanskats eller plagierat det examensarbete som lämnats in för examination.  
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7.3 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen presenteras huvudfynden av resultatet och diskuteras gentemot 

tidigare forskning, styrdokument samt teoretisk referensram.  

Anestesisjuksköterskorna i resultatet beskrev att de ville vara mentalt förberedda och att ha 

tänkt både ett och två steg i förväg. En anestesi blir inte alltid som planerat och det kräver en 

förberedelse för att kunna agera utifrån situationer som kan uppstå. En del av den mentala 

förberedelsen beskrev de som att bedöma risker hos patienten. Vidare menade 

anestesisjuksköterskorna i resultatet att genom att vara trygga i sin yrkesroll kunde de lättare 

förmedla trygghet till en annan person. De beskrev hur de hanterade och maskerade sina 

egna känslor för att inte skapa oro hos patienten. De menade att irritation i personalgruppen 

eller när de inte delade samma uppfattning som en kollega om hur något skulle utföras, inte 

skulle förmedlas vidare till patienten då det kunde ge upphov till otrygghet. I sådana 

situationer beskrev de att de lade irritationen åt sidan och fortsatte ha fullt fokus på 

patienten. I Sundqvist et al. (2018) bekräftas att när anestesisjuksköterskor har full 

uppmärksamhet i en patientkonversation låter de sig ej störas av att andra medlemmar i 

teamet som försöker avbryta konversationen. När patienten får anestesisjuksköterskors fulla 

uppmärksamhet, bidrar det till ökad känsla av trygghet för patienten. Den mentala 

förberedelsen beskrev anestesisjuksköterskorna i resultatet som att de tänkt både ett och två 

steg i förväg samt att de hade en alternativ utväg om något oförutsett skulle uppstå. Vidare 

menade de att riskbedömning och medvetenhet om att allt kan hända under en anestesi även 

innefattade förmågan att planera i förväg och vara förberedd på att agera om något skulle 

uppstå. Den mentala förberedelsen speglar de två senare stadierna i femstegsmodellen 

(Benner, 1993), skicklig och expert. Den skickliga och experten ser och tolkar situationer som 

en helhet med hänsyn till långsiktiga mål och viktiga aspekter, till exempel riskbedömningar, 

vilket gör beslutsfattandet enklare. I expertstadiet förlitar sig sjuksköterskan på sin enorma 

erfarenhet snarare än på regler och riktlinjer. Varje situation uppfattas och prioriteras 

därefter. Där experten saknar tidigare erfarenheter används i stället analytiska förmågor till 

att lösa situationen.   

Anestesisjuksköterskorna i resultatet uppgav att så mycket som möjligt skulle vara förberett 

och iordningsställt inne på operationssalen innan de hämtade in patienten. De beskrev hur 

de kontrollerat utrustning, dragit upp läkemedel samt programmerat läkemedelspumpar för 

att kunna lägga allt sitt fokus på patienten när de gick in på operationssalen. Karlsson et al. 

(2012) bekräftar att patienter vill ha direkt kontakt med anestesisjuksköterskor och inte 

kontakt på grund av uppmärksamhetslarm ifrån utrustning. Vidare beskriver patienter i 

studien att önskan om att bli sedd och bekräftad kan krocka med känslor av att inte vilja vara 

i vägen eller utgöra ett hinder för det perioperativa arbetet. Anestesisjuksköterskorna i 

resultatet beskrev praktisk förberedelse utifrån ett perspektiv styrt av rutiner, riktlinjer och 

förhållningsregler som i förhållande till teorin speglar novisens nivå, där regler och riktlinjer 

ger vägledning men kan begränsa utövningen (Benner, 1993). Vidare kan teorin bekräfta att 

med erfarenhet kommer förmågan att interagera med patienten utvecklas så att det på 

expertens nivå finns flertalet dimensioner att ta hänsyn till samtidigt som den praktiska 

förberedelser kommer fortsätta utföras på novisens nivå. De praktiska förberedelserna styrda 

av regler och riktlinjer kommer slutligen att ske automatiskt för expert sjusköterskan men 

det kommer att utföras snabbare och mer på rutin. Syftet kommer dock att bli ett annat, från 

novisens syftet att utföra handlingar styrda av regler och riktlinjer för att inte glömma bort 
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något. Till att som expert utföra handlingar med syftet att ha kontrollerat allt och undanröjt 

moment som tar tid ifrån interaktion med patienten. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev i resultatet hur de i mötet med patienten gärna ville att 

samtalet skulle vara som en konversation och inte en utfrågning. Vidare menade de att det 

var bra att informera patienten om vad som kommer att hända för att skapa trygghet. Enligt 

Falco et al. (2017) anser patienter att när anestesisjuksköterskor kan besvara frågor och ge 

adekvat information angående anestesi ger det ökad tillfredsställelse. Preoperativ ångest kan 

uppstå om patienter inte fått någon eller endast otillräcklig/bristfällig information. För att 

förhindra att patienten upplevde otrygghet beskrev anestesisjuksköterskorna i resultatet att 

de informerade om vad som kommer att hända med dig, hur lång tid det kommer att ta, hur 

lång tid du kommer att få vänta och hur det kommer att kännas efteråt. Detta 

överensstämmer relativt bra med en studie av Eskici och Özer (2017) som beskriver att 

patienter vill att operationsmiljön förklaras samt förfarandet kring ingreppet och hur tiden 

efteråt kan komma att se ut.   

Personliga egenskaper som anestesisjuksköterskorna i resultatet angav som värdefulla för att 

skapa trygghet i mötet med patienten var bland annat lyhördhet och att besitta ett lugn. Att 

vara lyhörd enligt informanterna kunde vara att lyssna till vad patienten sa men också att 

“lyssna” mellan raderna på det som patienten inte sa rakt ut men gav uttryck för på andra 

sätt, exempelvis genom kroppsspråk, gråt eller ilska. Falco et al. (2017) bekräftar att patienter 

blir mer tillfredsställda och trygga i perioperativ vård om anestesisjuksköterskor besitter 

förmågor som att lyssna, vara uppmärksam och stödjande. Anestesisjuksköterskorna i 

resultatet beskrev hur de i mötet med patienten ämnade ge ett lugnt intryck. När 

informanterna var lugna och hade ett inre lugn verkade det trygghetsskapande. De menade 

att det var bra att stanna upp, samla sig och ta ett djupt andetag innan mötet med patienten 

för att utstråla lugn. I en studie av Bergman et al. (2012) menar patienter att när 

anestesisjuksköterskor ger ett lugnt intryck känner de sig trygga. Enligt Forsberg et al. (2016) 

beskriver anestesisjuksköterskor vikten av att lyssna in patientens önskemål och uttryck samt 

att ha ett neutralt förhållningssätt.  

I resultatet beskrev anestesisjuksköterskorna att i en trygg relation med patienten var det 

viktigt med närkontakt, bekräftelse och att skapa förtroende. I flera studier beskriver 

patienter ögonkontakt med anestesisjuksköterskor som bekräftande och något som inger 

trygghet (Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012). Anestesisjuksköterskorna i resultatet 

beskrev att de ville bekräfta patienten och såg det som en utmaning att få patientens tillit och 

förtroende. I det första mötet ansåg de att hälsa ordentligt, ge tydliga besked och 

instruktioner till patienten ingav trygghet. Pulkkinen et al. (2015) slår fast att patienter 

önskar personlig kontakt med anestesisjuksköterskan och en individuellt anpassad vård. I en 

studie av Eskici och Özer (2017) beskriver patienter att de vill bli hälsade på och att 

personalen titulerar sig. Fortsättningen på att sträva efter en ömsesidig relation till patienten 

beskrev anestesisjuksköterskorna i resultatet som att det var viktigt att involvera patienten i 

samvaron på operationssalen för att skapa trygghet. De menade att då de bjöd in patienten i 

samtalen gjordes patienten delaktig. I och med patientens delaktighet kunde de undvika att 

tala över patientens huvud. Karlsson et al. (2013) beskriver att då medlemmar i teamet pratar 

över huvudet på patienter eller med tyst kommunikation uteblir möjligheten till interaktion.  

Patienter bör aktivt bjudas in i interaktion med teamet för att undvika att de omedvetet sätts 

i periferin.  
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Anestesisjuksköterskorna i resultatet beskrev hur de under vissa moment av anestesin gärna 

hade kroppskontakt med patienten. Det kunde vara handlingar som exempelvis att hålla en 

hand, hålla en hand på en axel eller stryka över en kind. Syftet med handlingarna beskrev de 

som att de ville förmedla en känsla av trygghet, närkontakt och värme. Att patienter önskar 

direkt kontakt och gärna genom handgriplig beröring bekräftas av Karlsson et al. (2012). De 

beskriver hur känslor av egenvärde ökar när anestesisjuksköterskor rör vid dem vid 

blodtryckstagning eller för att känna på pulsen. När den direkta närheten och närkontakten 

till anestesisjuksköterskan hotas beskriver patienter känslor av otrygghet. Krupic et al. (2016) 

menar att anestesisjuksköterskor ser det som självklart att kombinera verbal och icke-verbal 

kommunikation som exempelvis genom beröring i patientmötet. Almerud et al. (2007) 

beskriver att patienter inte känner sig sedda i den högteknologiska miljön. Observation och 

monitorering av övervakningsutrustning bidrar till denna känsla. Patienter upplever att 

apparaturen och de blir en enhet och i och med det uppstår känslan av att vara osynlig som 

person. Anestesisjuksköterskorna i resultatet beskrev att det inte fanns någon prestige i vem 

som gjorde vad kring patienten när det var flera personer som arbetade med samma patient. 

Det kunde handla om att ta huvudansvaret för patienten eller själva sövnings proceduren. 

Ibland fick de byta arbetsuppgifter med varandra utifrån vem som fått bäst kontakt med 

patienten och vem den kände sig tryggast med. Aagaard et al. (2017b) beskriver att det i 

teamet inte spelar så stor roll vem som finns där för patienten i situationer som exempelvis 

att hålla en hand i samband med induktion. Den personen kan vara en annan 

anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska eller anestesiläkare. Vidare beskrivs att 

någon uppmärksammar behovet och bekräftar det som det viktiga.  

I sin kontakt med och för att skapa en relation med patienten beskrev 

anestesisjuksköterskorna i resultatet att tiden var en viktig del att ta hänsyn till då de ämnade 

att skapa en relation med patienten. De angav att det var viktigt att sitta ner och låta mötet 

och samtalet ta tid. Patienterna å andra sidan beskriver att tiden inte spelar en avgörande roll 

för vilken kontakt de får med anestesisjuksköterskan utan att det beror av hur de får kontakt 

och hur närvarande anestesisjuksköterskan är (Bergman et al., 2012). Vidare menade 

anestesisjuksköterskorna i resultatet att tiden de hade för att skapa ett förtroende hos 

patienten och få dem trygga ibland är begränsad. De beskriver att det handlar om den tiden 

de har från att de hämtar patienten och går in på operationssalen tills att patienten skall vara 

uppkopplad till övervakningen och redo att sövas. De talade om att de gärna var två 

anestesisjuksköterskor för att göra det så bra och effektivt som möjligt. Under tiden en 

anestesisjuksköterska kopplade upp patientens övervakning kunde den andra helt och fullt 

ägna sig åt att interagera med patienten. Aagaard et al. (2017a) beskriver att 

anestesisjuksköterskor ibland under tidspress och med störningar från de andra 

medlemmarna i teamet, exempelvis då operationssjuksköterskor packar upp sterilt material, 

ändå måste utföra samma arbetsuppgifter. Det kan bli svårt att fokusera hundraprocentigt på 

patienten när de samtidigt också måste förbereda den anestesiprocedur som skall användas 

och även använda tiden till att interagera och skapa ett förtroende hos patienten. Benners 

(1993) teori belyser att sjuksköterskans omvårdnad utvecklas med tiden och är beroende av 

bland annat praktisk utövning. Erfarenheten av olika situationer är inte beroende av 

tidsaspekten utan hur situationen reflekteras över.  

Att involvera patienten i sin vård beskrev anestesisjuksköterskorna i resultatet som att det 

kunde vara bra att patienten lade sig till rätta själv på operationsbordet, så att det kändes bra 

för patienten. Att patienten får vara delaktig i den mån det går och känna sig involverad i vad 

som sker runtomkring patienten. Karlsson et al. (2012) menar att patientens upplevelse av 
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kontroll samt uppfattning om tid och rum kan begränsas av hur de är placerade på 

operationsbordet. Skynken, draperingar och annan utrustning på salen kan försämra sikten 

och medföra att patienten känner sig ensam och utelämnad. Enligt Gimbler Berglund et al. 

(2013) beskriver anestesisjuksköterskor att de i mötet med barn möjliggör delaktighet i större 

mån för att bibehålla barnets autonomi och på så sätt skapa trygghet. I 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot anestesisjukvård (2012) ska anestesisjuksköterskan självständigt och på 

ordination av anestesiläkare inducera, underhålla och avsluta generell anestesi utifrån varje 

patients individuella behov.   

Anestesisjuksköterskorna i resultatet beskrev en känsla av ansvar för patienten. Det kunde 

innebära att föra patientens talan när patienten själv var oförmögen att göra det. En aspekt 

de beskrev i mötet med patienten var att förmå patienten att lägga över allt ansvar och 

kontrollbehov till anestesisjuksköterskan så de kunde förvalta det om patienten inte själv var 

kapabel att göra det. I Karlsson et al. (2012) upplever patienter att de genom att använda sin 

röst kan förmedla sitt förtroende till anestesisjuksköterskan även om hen inte är precis där 

bredvid patienten. Patienter kan förstärka känslan av att allt är bra och förmedla denna 

känsla till anestesisjuksköterskan vilket ökar känslan av trygghet i patientrelationen.   

Operationsmiljön beskrev anestesisjuksköterskorna i resultatet som en faktor de arbetade 

med för att skapa trygghet för patienten. De beskrev operationsmiljön som högteknologisk 

och ibland skrämmande. De ansåg att deras uppgift var att uppmärksamma och minska 

störningsmoment för att öka patientens välbefinnande och trygghet, genom att dämpa ljud 

och ljus kunde de erbjuda en tyst och lugn miljö. Patienter beskrev operationsmiljön som 

mörk, trång, fylld och med oljud, de upplevde en form av utanförskap (Tinnfält & Nilsson, 

2011) samt beskrev rädsla för oljud från operationen (Pulkkinen et al., 2015). Oljud kan 

relateras till utrustning (Hasfeldt et al., 2014) och kan påverka patienter i anestesi negativt, 

det kan öka upplevelsen av självuppskattad ångest (Hasfeldt et al., 2014; Haugen et al., 

2009). Ett annat störningsmoment som anestesisjuksköterskorna i resultatet beskrev var 

oljud och störningar från övrig personal som rör sig in och ut ur operationssalen. 

Informanterna menade att det var bäst om bara det antalet personer som behövdes på salen 

just vid sövning var de som var på salen. Övrig personal eller personal som inte hade någon 

uppgift fick de be att lämna salen. De beskrev att handlingen att be personal att lämna salen 

dels berodde på ljudnivån men även för att de ville värna om patientens integritet. Patienter 

beskriver hur oljud kan relateras till beteende hos personal (Hasfeldt et al., 2014) och att de 

har svårt att uppfatta vilka som rör sig in i och/eller ut ur operationssalen (Karlsson et al., 

2012). I en studie av Krupic et al. (2013) beskriver anestesisjuksköterskor att alla typer av 

störningar borde elimineras. Anestesisjuksköterskorna i resultatet menar att de gör vad de 

kan för att minska risken att patienten hör skrämmande ljud från operationen som 

exempelvis borrande eller hamrande.  

8 SLUTSATSER OCH KLINISK TILLÄMPNING 

Genom att ta del av examensarbetet kan sjuksköterskor med specialistutbildning ta del av 

anestesisjuksköterskornas erfarenheter av att skapa trygghet i patientmötet perioperativt. 
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Resultatet av examensarbetet kan med fördel reflekteras över samt tillämpas för att öka 

förståelsen för komplexiteten i arbetet. Vidare kan resultatet gynna operationsverksamheter 

genom att ge övrig arbetsgrupp ökad förståelse för vad anestesisjuksköterskan faktiskt gör för 

att skapa tillit i patientrelationen samt vilka förberedelser som krävs för att detta ska kunna 

ske. En underkategori som framkom i resultatet är att vara praktisk förberedd. Utifrån den 

kategorin kan checklistor utformas för att skapa en ökad trygghet hos anestesisjuksköterskan 

som sedan reflekterar över till patienten i mötet. Resultatet visar att om 

anestesisjuksköterskan besitter vissa personliga egenskaper kan dessa ge optimala 

förutsättningar för att skapa trygghet i patientmötet och kan med fördel tillämpas kliniskt vid 

exempelvis rekrytering. Resultatet kan också medföra nya rutiner på arbetsplatsen där en 

lugnare miljö runt patienten eftersträvas samt att spring i dörrar på operationssalen minskas. 

I tidigare forskning beskriver patienter hur tidigare upplevelser av anestesier kan påverka 

nästkommande anestesi negativ. Negativa och otrygga tidigare upplevelser kan ge ökad 

förekomst av ångest eller oro hos patienter. Det bör därför vara anestesisjuksköterskors 

ambition i varje patientmöte perioperativt, att verka för en så trygg utgång som möjligt för 

patienten. En mer trygg patient perioperativt borde uppleva större hälsa än en otrygg patient 

vilket i slutändan är målet med den verksamhet som bedrivs.  

9 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Det hade varit intressant att som vidare forskning inom samma ämne utveckla resultatet 

ifrån ett bredare urval där både manliga och kvinnliga informanter involverats. Det hade 

också varit av intresse att involvera fler och större sjukhus med operationsavdelningar som 

inte bara har dagkirurgiska patienter utan också en jourverksamhet med akuta operationer. 

Trygghetsperspektivet utifrån ett akutperspektiv torde ge ett helt annat resultat än det som 

framkommit i detta examensarbete.   

Ett annat sätt att få fylligare och mer djup i intervjumaterialet hade kunnat vara att använda 

sig av fokusgrupper istället för enskilda intervjuer. Det hade gett möjlighet till diskussioner i 

gruppen men också eventuellt kunnat hämma vissa deltagare till att inte uttrycka och dela 

med sig av sina erfarenheter.   

 

 

 

 

 

 



29 

 

REFERENSLISTA 

Aagaard, K., Laursen, B. S., Rasmussen, B. S., Sørensen, E. E. (2017a). Interaction Between 

Nurse Anesthetists and Patients in a Higly Technological Environment. Journal of 

PeriAnesthesia Nursing. 32(5), 453-463. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2016.02.010 

Aagaard, K., Sørensen, E. E., Rasmussen, B. S., & Laursen, B. S. (2017b). Identifying Nurse 

Anesthetists’ Profesional Identity. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 32(6), 619-

630. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2016.08.006 

Almerud Österberg, S., Alapack, R.J., Fridlund, B., & Ekebergh, M. (2007). Of vigilance and 

invisibility – being a patient in technologically intense environments. Nursing in 

Critical Care. 12(3), 151-158.  

Bae, I., Lim, H.M., Hur, M-H., & Lee, M. (2014). Intra-operative music listening for anxiety, 

the BIS index, and the vita signs of patients undergoing regional anesthesia. 

Complementary Therapies in Medicine. 22, 251-257. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ctim.2014.02.002 

Benner, P. (1993). Från novis till expert – mästerskap och talang i omvårdnadsarbete. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Bergman, M., Stenudd, M., & Engström, Å. (2012). The experience of being awake during 

orthopaedic surgery under regional anaesthesia. International Journal of 

Orthopaedic and Trauma Nursing. 16, 88-96. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijotn.2011.08.004 

Blomberg, A-C., Bisholt, B., & Lindwall, L. (2015). Making the invisable visable – operating 

theatre nurses’ perceptions of caring in perioperative practice. Scandinavian Journal 

of caring Science. 29, 361-368. doi:http://dx.doi.org/10.1111/scs.12172 

Canale, M. L. (2018) Implementation of a Standardized Handoff of Anesthetized Patients. 

American Association of Nurse Anesthetists Journal. 86(2), 137-145.  

Caruso, T. J, Sandin Marquez, J. L., Gipp, M. S., Kelleher, S. P., & Sharek, P. J. (2017). 

Standardize ICU to OR handoff increases communication without delaying surgery. 

International Journal of Health Care Quality Assurance. 30(4), 304-311. 

doi:https://doi.org/10.1108/IJHCQA-02-2016-0015  

CODEX. (2018a). Hämtad den 9 april, 2019, från http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 

CODEX. (2018b). Hämtad den 9 april, 2019, från http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml 

CODEX. (2019). Hämtad den 9 april, 2019, från 

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

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml
http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml


30 

 

Eskici, V., & Özer, N. (2017). Patients’ Opinions of OR Nurses and Environments in the 

Postoperative Period. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 32(4), 312-319. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2016.07.003 

Falco, D., Rutledge, D.N., & Elisha, S. (2017). Patient Satisfaction With Anesthesia Care: 

What Do We know? American Association of Nurse Anesthetists Journal. 85(4), 286-

292.  

Forsberg, M., Björn, C., Engström, M., & Nilsson, A. (2016). Nurse Anaesthetists’ Reflections 

on Caring for Patients With Previous Substance Dependence: Balancing Between 

Professionalism and Preconceptions. Journal of PeriAnesthisia Nursing. 33(1) s. 69-

77. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2016.01.004 

GDPR. (2018). The General Data Protection Regulation. Hämtad den 9 april, 2019, från 

https://www.datainspektionen.se/lagar--

regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/ 

Gimbler Berglund, I., Eriksson, E., Proczkowska-Björklund, M., & Fridlund, B. (2013). Nurse 

Anaestethists’ experiences with pre-operative anxiety. Nursing children and young 

people.25(1) s. 28-34. 

Gran Bruun, A. M. (2013). Anestesisjuksköterskans kompetens. I I.L Hovind 

(Red.), Anestesiologisk omvårdnad. (17-31). Lund: Studentlitteratur AB.  

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today. 24, 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Hasfeldt, D., Terkildsen Maindal, H., & Birkelund, R. (2014). Patients’ Perception of Noise in 

the Operation Room – A Descriptive and Analytic Cross-Sectional Study. Journal of 

PeriAnesthesia Nursing. 29(5), 410-417. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2014.03.001 

Haugen, A. S., Eide, G. E., Olsen, M. V., Haukeland, B., Remme, Å. R., & Wahl, A. K. (2009). 

Anxiety in the operating theatre: a study of frequence and environmental impact in 

patients having local, plexus or regional anaesthesia. Journal of Clinical Nursing. 18, 

2301-2310. doi:10.1111/j.1365-2702.2009.02792.x 

Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A., & Almerud Österberg, S. (2012). “Is that 

My Leg?” Patients’ Experiences of Being Awake During Regional Anesthesia and 

Surgery. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 27(3), 155 - 164. 

doi:10.1016/j.jopan.2012.02.005 

Karlsson, A-C., Ekeberg, M., Larsson Mauléon, A., & Almerud Österberg, S. (2013). Patient - 

Nurse Anesthetist Interaction During Regional Anesthesia and Surgery Based on 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.jopan.2016.01.004&data=02%7C01%7Cadt18001%40student.mdh.se%7Cd193185681354044694808d6d52510db%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636930753485847951&sdata=UNyC1WNHAWyNI2FAcEmbS1Goa53keRIr161q9eljIiY%3D&reserved=0
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/


31 

 

Video Recordings. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 28(5), 260-270. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2012.11.009 

Krupic, F., Eisler, T., Sköldenberg, O., & Fatahi, N. (2015). Experience of anaesthesia nurses 

of perioperative communication in hip fracture patients with dementia. Scandinavian 

Journal of Caring Science. 30, 99-107. doi:10.1111/scs.12226 

Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund Nielsen & 

M. Graneskär (red), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso – och sjukvård. 

(s.219-234). Lund: Studentlitteratur AB. 

Mitchell, M. (2016). Day surgery nurses’ selection of patient properative information. 

Journal of Clinical Nursing. 26, 225-237. doi:10.1111/jocn.13375 

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbetet. I M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod: från ide till examination inom omvårdnad. 

(421-438). Lund: Studentlitteratur AB.  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Wolters Kluwer: Lippincott Williams & Wilkins.  

Pulkkinen, M., Junttila, K., & Lindwall, L. (2016). The perioperative dialogue – a model of 

caring for the patient undergoing a hip or a knee replacement surgery under spinal 

anaesthesia. Scandinavian Journal of Caring Science. 30, 144-153. 

doi:10.1111/scs.12233 

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

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot anestesisjukvård. Stockholm. Hämtad den 3 december, 2018, från 

http://www.aniva.se/wp-content/uploads/2014/12/komp-beskrivning-anestesi.pdf 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad den 2 

januari, 2019, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

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

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad den 8 januari, 2019, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30 

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Hämtad den 9 april, 2019, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 

Smith, A. F., Pope, C., Goodwin, D., & Mort, M. (2008). Interprofessional handover and 

patient safety in anaesthesia: observational study of handovers in the recovery room. 

British Journal of Anaesthesia. 101(3), 332-337. doi:10.1093/bja/aen168 

http://www.aniva.se/wp-content/uploads/2014/12/komp-beskrivning-anestesi.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400


32 

 

Sundqvist, A-S., Holmefur, M., Nilsson, U., & Anderzén – Carlsson, A. (2016). Perioperativ 

Patient Advocacy: An Integrative Review. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 31(5), 

422-433. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2014.12.001 

Sundqvist, A-S., Nilsson, U., Holmefur, M., & Anderzén – Carlsson, A. (2018). Promoting 

person-centered care in the perioperative setting through patient advocacy: An 

observational study. Journal of Clinical Nursing. 27, 2403-2415. 

doi:10.1111/jocn.14181 

Thomassen, Ø., Brattebø, G., Heltne, J-K., Søfteland, E., & Espeland, A. (2010). Checklist in 

the operating room: Help or hurdle? A qualitative study on health workers’ 

experiences. BMC Health Service Research. 10(342). doi:10.1186/1472-6963-10-342 

Tinnfält, I., & Nilsson, U. (2011). Patients’ Experiences of Intraoperative Care During 

Abdominal Aortic Aneurysm Repair Under Local Anesthesia. Journal of 

PeriAnesthesia Nursing. 26(2), 81-88. doi:10.1016/j.jopan.2011.01.009 

Trygghet. (2008). I svenska akademins ordbok. Hämtad den 10 januari, 2019, från 

https://www.saob.se/artikel/?seek=trygghet&pz=1  

Trygghet. (2019). Woxicon ordbok. Hämtad den 9 april, 2019, från 

https://ordbok.woxikon.se/sv-en/trygghet 

Trängeberg, Ö, S-O., & Warrén Stomberg, M. (2013). Listening to Music During Regional 

Anesthesia: Patients’ Experiences and the Effect on Mood. Journal of PeriAnesthesia. 

28(5), 291-297. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2013.01.008 

https://www.saob.se/artikel/?seek=trygghet&pz=1
https://ordbok.woxikon.se/sv-en/trygghet


1 

 

BILAGA A 

Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjustudie 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen med inriktning mot anestesivård på 

Mälardalens Högskola. I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av 

en magisteruppsats och vi har tänkt att göra en intervjustudie för denna.  

I den forskning vi inför examensarbetet tagit del av har vi identifierat att patienter kan känna 

sig otrygga i mötet med anestesisjuksköterskan och i den operativa miljön. Vi har inte hittat 

någon tydlig beskrivning av hur anestesisjuksköterskan ser på begreppet trygghet. Det väckte 

vårt intresse för vad anestesisjuksköterskan tycker är viktigt för att skapa trygghet i mötet 

med patienten och hur detta uppfylls inne i operationssalen. Studiens syfte är att beskriva 

anestesisjuksköterskans erfarenheter av att skapa trygghet i patientmötet perioperativt.  

Vi har tänkt samla in data genom intervjuer och vi skulle därför vilja ha tillstånd att 

genomföra intervjuer med X personer från er klinik. Personerna vi söker ska vara 

anestesisjuksköterskor som aktivt arbetar ute i verksamheten. Varje intervju kommer ta cirka 

30 minuter. Tillfrågad personal kommer att delta frivilligt och kan när som helst avbryta sitt 

deltagande utan speciell anledning. Intervjuerna avses att börja under januari och februari 

2019.  

Resultatet av intervjuerna kommer att redovisas i vår uppsats och insamlad data kommer att 

hanteras så att inga obehöriga har tillgång till dessa. Ingen av de deltagande personerna 

kommer att kunna identifieras i arbetet.  

Vi vore tacksamma om vi kunde få ert tillstånd att genomföra dessa intervjuer samt att få 

hjälp att informera berörd personal och hitta lämpliga intervjupersoner.  

 

Med vänlig hälsning Annie Årstein Stål och Alexandra Drott 

Annie Årstein Stål                                                                        Alexandra Drott 

Leg. Sjuksköterska                                                                      Leg. Sjuksköterska  

 

Dara Rasoal 

Handledare Mälardalens högskola 

Dara.Rasoal@mdh.se  

0736621632 

Härmed ges tillstånd att genomföra studien 

Ort, datum                                                                             Namnteckning 

mailto:Dara.Rasoal@mdh.se


 

 

BILAGA B 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen med inriktning mot anestesivård på 

Mälardalens Högskola. I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av 

en magisteruppsats och vi har tänkt att göra en intervjustudie för denna.  

I den forskning vi inför examensarbetet tagit del av har vi identifierat att patienter kan känna 

sig otrygga i mötet med anestesisjuksköterskan och i den operativa miljön. Vi har inte hittat 

någon tydlig beskrivning av hur anestesisjuksköterskan ser på begreppet trygghet. Det väckte 

vårt intresse för vad anestesisjuksköterskan tycker är viktigt för att skapa trygghet i mötet 

med patienten och hur detta uppfylls inne i operationssalen. Studiens syfte är att beskriva 

anestesisjuksköterskans erfarenheter av att skapa trygghet i patientmötet perioperativt.  

Vi vänder oss till dig som är anestesisjuksköterska och aktivt arbetar ute i 

verksamheten.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan speciell anledning. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut 

ordagrant. Intervjumaterialet hanteras konfidentiellt och alla personuppgifter kommer att 

avidentifieras och du kommer att vara anonym under bearbetning och redovisning av data. 

Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna.  

Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet Vårdvetenskap vid 

Mälardalens Högskola.  

Vill du delta i intervjustudien? Vi önskar i så fall svar via e-mail eller telefon, där du uppger 

dina kontaktuppgifter. Därefter kommer vi att kontakta dig för att planera in intervjun.  

 

Med vänlig hälsning Annie och Alexandra 

 

Annie Årstein Stål                                                               Alexandra Drott 

Leg. Sjuksköterska                                                             Leg. sjuksköterska 

073-8007800                                                                      070-4073406 

asl17010@student.mdh.se                                            adt18001@student.mdh.se  

Dara Rasoal 

Handledare Mälardalens högskola 

Dara.Rasoal@mdh.se  

0736621632  
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BILAGA C 

Intervjuguide 

Kan du tala om kön, ålder och hur länge Du har arbetat som anestesisjuksköterska? 

 

1. Vi är intresserade av att förstå begreppet trygghet, hur ser Du på begreppet? 

 

2. Brukar Ni prata om eller diskutera begreppet trygghet bland personalen? 

- Vad brukar Ni prata om och hur gör Ni? 

 

3. Hur skulle Du beskriva att Ni arbetar för att skapa trygghet för patienterna här? 

- Kan Du beskriva några tillvägagångssätt? 

 

4. Hur skulle Du vilja beskriva en trygg situation för patienten?  

 

5. Hur skulle Du vilja beskriva en trygg situation för anestesisjuksköterskan? 

 

6. Om Du skulle beskriva ett tryggt möte med patienten, hur skulle Du vilja beskriva det? 

- Kan Du beskriva/ge exempel på vad det är som gör just Dig trygg i mötet med 

patienten? 

 

7. Utifrån Din erfarenhet, hur skulle Du vilja beskriva en patient som är otrygg? 

- Hur hanterar du en sådan situation? 

 

8. Hur skulle Du beskriva att vårda på ett tryggt sätt?  

- Finns det några strategier för att inge trygghet till patienten under den perioperativa 

processen? 

 

 

 

Följdfrågor 

- Kan Du utveckla det lite mer? 

- På vilket sätt? 

- Vad kände Du? 

- Vad menar Du? 

- Kan Du ge exempel? 

- Kan Du sätta i ett sammanhang? 
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