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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den högteknologiska miljön har tidigare beskrivits som svår för patienter att 

förstå och att den kan te sig skrämmande. Den kan utgöra en barriär mellan 

specialistsjuksköterskan och patienten. Patienters relationer till specialistsjuksköterskor kan 

bidra till patienters trygghet. Att trygghet och miljö är en del av vårdandet av patienter 

belyses även i vårdteori. Syfte: Att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av att inge 

trygghet till patienter i en högteknologisk miljö. Metod: Kvalitativa intervjuer med induktiv 

ansats. Tio specialistsjuksköterskor inom anestesi (n=5) och intensivvård (n=5) intervjuades 

med semistrukturerade öppna frågor. Analysen utfördes med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att specialistsjuksköterskors erfarenheter av 

att inge trygghet till patienter sker genom att kommunicera med patienter och att värna om 

patienter. Slutsats: Information till patienter kan främja trygghet, det är viktigt att anpassa 

information. Genom att se patienter kan trygghet skapas, det kan ske genom att visa närvaro, 

individuellt bemötande, genom positiva budskap och genom delaktighet. Bemötande av 

patienter spelar en viktig roll för patienters trygghet. Specialistsjuksköterskans uppträdande 

kan bidra till trygghet. Patienter vill ha olika mängd kontroll. Specialistsjuksköterskor kan 

mötas av patienter de inte når fram till. Genom att skapa en lugn och trygg miljö kan 

patienter skyddas från obehagliga intryck. 

Nyckelord: Anestesi, Erfarenheter, Intensivvård, Specialistsjuksköterska, Trygghet



 

ABSTRACT 

Background: Highly technical environment has been described as difficult to understand 

for patients and that it could be frightening. It could pose as a barrier between nurse 

specialist and patients feeling of safety. Safety and environment is a part of caring and is 

highlighted in nursing theories. Aim: To describe nurse specialists experiences of making 

patients feeling safe in a highly technical environment. Method: Qualitative interviews with 

an inductive approach. The data consisted of ten semi-structured interviews with nurse 

anesthetist (n=5) and intensive care nurses (n=5). The analysis was conducted with a 

qualitative content analysis. Results: The result showed that nurse specialists experiences of 

providing safety to patients are done by communicating with patients and care for patients. 

Conclusion: Information can promote patient safety, it is important to adjust information. 

By seeing patient safety can emerge, which can be done by being present, individual 

treatment, by positive messages and participation. Behavior can promote patient safety. 

Patients differ in need to maintain control. Nurse specialists can meet with patients they 

cannot reach. By creating a calm and safe environment patients can be protected from 

disturbing impressions.  

Keywords: Anesthesia, Experiences, Intensive care, Nurse specialist, Safety 
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1 INLEDNING  

Under vår utbildning till specialistsjuksköterskor inom anestesi (Ane) och intensivvård (IVA) 

är undervisning i högteknologisk utrustning en stor del. Teknologin är vanligt förekommande 

och nödvändiga arbetsredskap för våra specialiteter. Tekniken används för att monitorera 

och behandla patienter, dess närvaro påverkar därför såväl specialistsjuksköterskans arbete 

såväl som patienternas intryck. Utrustningen kan kännas, höras och synas. Under 

utbildningens verksamhetsförlagda del har vi noterat att patienter i stor utsträckning fäster 

uppmärksamhet på omgivningen likväl som att de påverkas av utrustningen. Patienterna 

sågs ge uttryck för otrygghet i miljön de vistades i. Vi har noterat att medicinteknisk 

utrustning tar stor del av specialistsjuksköterskors uppmärksamhet, som alltså då delas 

mellan utrustning och patienter. Utifrån ovannämnda väcktes en nyfikenhet över vad 

specialistsjuksköterskor inom våra framtida professioner har för erfarenheter av att inge 

trygghet till sina patienter för att på så sätt kunna ge oss bättre förutsättningar för att möta 

patienter i den högteknologiska miljön. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs patienters trygghet och otrygghet på operations- och 

intensivvårdsavdelningar. Bakgrunden avslutas med ett vårdteoretiskt perspektiv på miljöns 

inverkan på trygghet. 

2.1 Trygghet i den högteknologiska miljön 

Trygghet beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) som en grundläggande känsla förknippad 

med självkänsla. Det kan vara baserat på en inre mognad, en positiv barndom eller i en 

religion. Trygghet har även en koppling till att få stöd, hjälp och kontroll över sin kropp samt, 

att vid sjukdom, tro på sjukvårdssystemet och behandling. Trygghet kan även vara komplext 

och svårt att beskriva och det kan upplevas lättare att då beskriva otrygghet. Vidare beskriver 

Dahlberg och Segesten (2010) att trygghet kan bestå av en inre känsla, påverkad av 

upplevelser av sammanhang och mening. Trygghet kan även vara bundet till ett visst 

sammanhang som då är påverkad av yttre faktorer som till exempel goda relationer eller en 

god miljö. Dessa faktorer beskrivs bidra till en yttre trygghet. Vidare i underrubriker beskrivs 

de yttre faktorerna, relationer och miljön, och deras koppling till trygghet hos patienter som 

befinner sig i den högteknologiska miljön. För att få en djupare förståelse för trygghet så 

belyses även otrygghet relaterat till de två faktorerna. 
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2.1.1 Trygghet i relationer 

Studier visar att patienter upplever trygghet genom ett omsorgsfullt och professionellt 

bemötande i relationen med vårdpersonal (Löf, Berggren & Ahlström, 2008; Mylén, Nilsson 

& Berterö, 2016; Saxon, Fulbrook, Fong & Ski, 2017; Wassenaar, Schouten & Schoonhoven, 

2014). Även närvaron av vårdpersonal kan ha positiv inverkan på patienter (Mylén et al., 

2016; Olausson, Lindahl & Ekeberg, 2013). För relationen är det även viktigt att 

vårdpersonalen visar sig närvarande (Hupcey, 2000). 

Sättet som vårdpersonal kommunicerar och för sig eller sättet att vidröra och bekräfta 

patienter är faktorer som kan påverka trygghet i relationen (Aagaard, Schantz Laursen, Steen 

Rasmussen & Elgaard Sörensen, 2016). Patienter kan få ökad trygghet om vårdpersonal 

upplevs lugn och trygg (Berg, Kaspersen, Unby & Hollman Frisman, 2013). Även att höra 

lugna och rogivande röster och att känna beröring är främjande för att förbättra patienters 

trygghet då patienter kan behöva känna av närvaro av andra (Wassenaar et al., 2014). En 

studie belyser att börja relationen med ögonkontakt och att hälsa och presentera sig för 

patienter ger ett lugnande intryck (Berg et al., 2013). Andra studier visar att en god relation 

kan vara att till exempel när patienter upplever att vårdpersonal behandlar deras kropp 

varsamt och visar en vilja att hjälpa patienter, då kan tillit att vårdpersonalen gör sitt yttersta 

för dem uppstå (Olausson et al., 2013; Wassenaar et al., 2014). I en studie av McKinley, Nagy, 

Stein-Parbury, Bramwell och Hudson (2002) beskrivs trygghet som förknippat med 

upplevelsen av att känna sig värdesatt och viktig. En bra kommunikation mellan 

vårdpersonal och patienter kan även ge patienter minskad ångest (Mitchell, 2008), samt en 

känsla av att bli behandlad som en människa (Mylén et al., 2016).  

En god relation mellan patienter och vårdpersonal kan främjas om vårdpersonalen ger 

information till patienter (Berg et al., 2013) Flera studier belyser information från 

vårdpersonal till patienter som trygghetsingivande åtgärder (Berg et al., 2013; Hupcey, 2000; 

Mylén et al., 2016; Wassenaar et al., 2014). En studie belyser att patienter som fick 

information före operationer har en bättre ångesthantering (Mitchell, 2008) medan två 

andra studier belyser att information som ges innan genomföranden på 

intensivvårdsavdelningen ger försäkran och tycks hjälpa intensivvårdspatienter att ta sig 

igenom jobbiga genomföranden (Hupcey, 2000; Wassenaar et al., 2014). Kontinuerlig 

information om vad som händer under operationer kan ge en upplevelse av bekräftelse och 

trygghet till patienter, information kan även upprepas eller förklaras om patienter så önskar 

(Berg et al., 2013). Det är även viktigt att vårdpersonal informerar om vad som sker kring 

patienter (Wassenaar et al., 2014) samt vilken sjukdom och situation patienterna befinner sig 

i (Hupcey, 2000; Mylén et al., 2016). En studie visar att barn som är patienter kan uppleva 

ångest inför operationer samt att barn som får flera olika former av information, såsom 

muntlig information, informativ rundvandring på sjukhuset och informativt rollspel, kan 

uppleva mindre ångest än de som enbart får muntlig information om operationer (Frisch, 

Johnson, Timmons & Weatherford, 2010). Patienter beskriver vidare hur de kan känna sig 

trygga när dem vet att vårdpersonal är i närheten och observerar dem samt att 

vårdpersonalen har allt under kontroll (Wassenaar et al., 2014). Patienter kan uppleva 

förtroendet till vårdpersonalen som en viktig faktor för trygghet (Almerud, Alapack, fridlund 

& Ekebergh, 2007; Hupcey, 2000), ibland viktigare än tilltron till tekniken (Wassenaar et al., 
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2014). Studier belyser även att relation till anhöriga kan vara positivt för trygghet hos 

patienter (Eriksson, Bergbom & Lindahl, 2011). Även upplevelse av hopp hos patienter kan 

vara starkt influerad av relationen till familj och vänner (Hupcey, 2000; Wassenaar m.fl, 

2014).  

2.1.2 Otrygghet i relationer 

Att vara patient i en högteknologisk miljö kan upplevas otryggt och skrämmande och i början 

av ett vårdtillfälle ifrågasätter ofta inte patienter sjukvården utan lägger sina liv i 

vårdpersonalens händer. Agerandet medför dock ofta att patienter blir extra sårbara 

(Almerud et al., 2007). Det finns forskning som visar på att patienter kan uppleva sig som 

osynliga och ensamma trots närvaron av vårdpersonal (Stayt, Seers & Tutton, 2015).  Vården 

kan uppfattas som opersonlig och det leder ibland till att patienter upplever sårbarhet. 

Patienters upplevelser av vård som opersonlig är ofta förknippad med att vårdpersonal talar 

om dem som om att de är objekt eller helt enkelt inte är närvarande. Patienter kan även 

uppleva att det är maskinen som vårdas och får uppmärksamhet snarare än de själva 

(McKinley et al. 2002). 

Patienter uttryckte förlust av kontroll som frustrerande (Hupcey, 2000). I en högteknologisk 

miljö kan patienter tvingas balansera mellan att kunna behålla och stärka kontrollen över sin 

situation eller att lämna över en del av kontrollen i vårdgivarnas händer. För att lämna över 

kontrollen uppger Liebenhagen och Forsberg (2013) att patienter först måste samla mod 

mentalt och förbereda sig på att lämna över sitt liv i någon annans händer. Patienter kan 

uppleva att förlust av kontroll gör att de känner sig rädda, orolig och osäkra (Wassenaar et 

al., 2014). 

I en studie lyfts patienters upplevelser av otillräcklig kommunikation med vårdpersonal som i 

sin tur kan orsaka ångest (Wassenaar et al., 2014). En studie visar att när patienter har brist 

på kunskap och förståelse under operationer kan känslor av ångest och otrygghet uppstå, det 

är då i förhållande till operationen och vad operationen gör med dem och deras kroppar 

(Mauleon, Palo-Bengtsson, & Ekman, 2007). Om inte information om tekniken och 

utrustningens betydelse för patienters situation och hälsa lyfts så kan det skapa ett lidande 

för patienter. Om inte vårdpersonalen uppmärksammar patienters upplevelser om 

teknologin i omgivningen så riskeras även att känslor av ensamhet och av rädsla skapas 

(Almerud et al., 2007). Vidare i en studie belyses patienters brist på kunskap och förståelse 

under operation orsakar en upplevelse av att inte kunna påverka eller delta i beslut om sig 

själv. När patienter uppfattar att dem blir styrda eller inte får säga emot vårdpersonalen så 

kan de uppleva ilska och besvikelse (Mauleon et al., 2007). Om information som patienter 

hör är ofullständig, oförståelig eller att informationen inte innehöll några positiva element 

kan upplevelser av rädsla, ångest och förtvivlan skapas hos patienter (Wassenaar et al., 

2014).  

När vård uppfattas som opersonlig har patienter negativa erfarenheter som otrygghet, 

osäkerhet, rädsla och ångest. Opersonlig vård kan upplevas som att inte ses som en person 

utan som ett objekt, vården kan då uppfattas som "grov" och okänslig (Wassenaar et al., 

2014). Vårdpersonalens attityd och expertis kan påverka patienters upplevelse av trygghet 
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negativt om till exempel vårdpersonal inte tar patienter på allvar, har aggressivt tonfall eller 

är nedvärderande i samtal (Wassenaar et al., 2014). Patienter kan uppleva en frustration och 

otrygghet när dem önskar hjälp från vårdpersonal med omvårdnaden och vårdpersonalen i 

sin tur ger ett irriterat och besvärat intryck tillbaka, något som kan skapa misstro till 

sjukvården hos patienter (Löf, Berggren & Ahlström, 2008). McKinley et al. (2002) och 

Almerud et al. (2007) framhäver patienters upplevelser av att känna sig förbisedda i en 

högteknologisk sjukhusmiljö eftersom vårdpersonal ofta har stort fokus på maskinerna i 

omgivningen. Känslor av att vara ett objekt som kan värderas i parametrar, 

laboratorievärden och organfunktion snarare än av att vara ett subjekt i en mänsklig kontakt 

kan infinna sig. Vårdpersonal som inte tar patienter på allvar, eller till och med reagerar 

aggressivt, till exempel med avseende på patienters drömmar eller hallucinationer, kan 

framkalla otrygghet. Vårdpersonalens beteende i samband med detta beskrivs som att inte 

förklara vad som händer, att använda ett aggressivt tonfall samt att behandla patienter som 

barn istället för som vuxna (Wassenaar et al., 2014). 

2.1.3 Trygghet i miljö 

Att skapa en miljö där patienter känner sig trygga har positiv påverkan på patienternas 

förmåga att styra sina egna liv (Wassenaar et al., 2014). Tekniken i miljön kan skapa en 

upplevelse av trygghet när den ses som en process som är nödvändig för möjlighet till hälsa 

och överlevnad (Olausson et al., 2013). En annan studie, genomförd på en 

intensivvårdsavdelning, beskriver att nära övervakning med hjälp av tekniken är en faktor 

som ger känsla av trygghet, studien visar även att 81% av patienterna är mycket nöjda med 

att tekniskt stöd används för att främja säkerhet (Wassenaar et al., 2014). Forskning belyser 

att en väl förberedd och strukturerad miljö inne på operationssalen kan ge patienter en 

förtroendefull upplevelse och en känsla av trygghet (Berg et al., 2013). En annan studie 

belyser att preoperativt besök på postoperativa avdelningen förbereder patienter 

psykologiskt samtidigt som det skapar en känsla av trygghet (Wassenaar et al., 2014). 

Patienter kan även uppleva kontroll i miljön när de har möjlighet att ommöblera sina rum 

och påverka sina besökstider (Hupcey, 2000). Fler faktorer i den högteknologiska miljön som 

kan påverka trygghet positivt är behagligt ljud och dämpad belysning eller en distans till 

andra patienter (Olausson, Lindahl & Ekebergh, 2013). 

2.1.4 Otrygghet i miljö 

Patienter kan ha svårt att förstå helheten i en högteknologisk miljö, det patienter noterar är 

bland annat alarm och vårdpersonalens reaktion till förändringar på maskinerna. Patienters 

rörelser kan trigga alarm eller felplacera tekniska produkter, det i sin tur kan leda till att 

patienter försöker undvika att röra sig eller ta egna initiativ (Almerud et al., 2007; Stayt et al., 

2015). Forskning visar att åsynen av mängd, samt utformningen av, teknisk utrustning kan 

bidra till oro hos patienter (Haugen, Eide, Olsen, Haukeland, Remme, & Wahl, 2009). Annan 

forskning belyser att patienter kan uppleva relation till tekniken på ett mer fluktuerande sätt, 

patienter kan känna sig beroende av och rädda för att förlita sig på teknik men uttryckte 

samtidigt en ångest när tekniken tas bort. Att kämpa mot tekniken och begränsningar är 

erfarenheter som finns tillsammans med upplevelsen av ångest (Wassenaar et al., 2014).  
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En studie visar att oväntat ljud under operationen väcker ångest och stress hos patienter 

(Mauleon et al., 2007) och en studie från intensivvårdsavdelningar påtalar sömnbrist orsakat 

av oljud, ljus och aktiviteter (Wassenaar et al., 2014). Det har beskrivits att den 

högteknologiska miljön kan te sig som främmande och skrämmande för patienter på grund 

av alla ljud, synintryck och närvaro av maskiner (Galvin, 2010; Olausson et al., 2013). Att 

ställa in, hantera och monitorera teknologisk utrustning kräver vårdpersonalens 

uppmärksamhet och tid. Vid sådana tillfällen riktas ibland mer uppmärksamhet gentemot 

apparaturen än mot patienter, som då kan uppleva att de inte blir sedda (Aagaard et al., 

2016; McKinley et al., 2002; Olausson, et al., 2013; Price, 2013). Det beskrivs även att 

maskiner kan skapa en distans mellan patienter och vårdare där mer apparatur innebär att 

en större barriär skapas mellan de båda. Detta sker såväl genom fysiskt hinder som att 

apparaturen upptar vårdarens uppmärksamhet och tid. Teknologin beskrivs enligt Galvin 

(2010) som ett av de största hindren till att upprätthålla personcentrerad vård. När det finns 

mycket teknik kopplad till patienter kan omvårdnadsmoment ta längre tid och det kan bli 

mycket svårare för patienter att genomföra positionsförändringar (Tunlind, Granström & 

Engström, 2015).  

O’Brien, Andrews och Savage (2018) beskriver patienters säkerhet utifrån 

specialistsjuksköterskans arbete i operationsmiljön. Uppmärksamhet beskrivs som den 

viktigaste faktorn i specialistsjuksköterskors jobb. Att specialistsjuksköterskor förutser, ser 

och agerar på vad de observerar och hör kan minimera risker och inge en trygg upplevelse för 

patienter. Att kunna göra ett bra arbete med detta är beroende av fungerande flöden, rutiner 

och situationsanpassning. Rutiner innefattar kontroller som görs med patienter före och 

under operation, det vardagliga arbetet med att arbeta patientsäkert. Situationsanpassning är 

att agera i mer akuta situationer eller åtgärder utifrån inhämtad information. 

2.2 Trygghetens roll i miljön ur ett vårdteoretiskt perspektiv 

En del av Watsons (2008) teori om karitativa processer skapar en djupare förståelse för 

begreppen miljö och trygghet och dess inflytande i omvårdnaden av patienter. Wiklund 

Gustin och Lindwall (2012) beskriver att Watson har till en början utvecklat tio 

omvårdnadsfaktorer som syftar till att sätta ord på vårdandet. Dessa omvårdnadsfaktorer 

använde hon sig sedan av för att skapa tio karitativa processer som har fokus på vad 

sjuksköterskan kan göra för att främja omvårdnadsfaktorerna. 

Ett begrepp som Watson (2008) använder sig av är Caritas Nurse, här översatt till karitativ 

sjuksköterska. Med karitativ sjuksköterska menar hon en sjuksköterska som har en 

medvetenhet av omvårdnaden med en grund i närvaro och av helhetsperspektiv. Genom en 

djupare kunskap och genom utövandet av karitativa processerna och karitativa faktorerna så 

kan en sjuksköterska bli en karitativ sjuksköterska. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) 

belyser att i en av de karitativa processerna så klargör Watson behovet av att skapa en 

helande miljö på alla nivåer, den grundar sig i de karitativa omvårdnadsfaktorerna som har 

fokus på att skydda, stödja och/eller förbättra den fysiska, psykiska, sociala och andliga 

miljön för patienter. Helande beskrivs enligt Watson (2008) som förmåga till återhämtning 
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och hälsa. Även fast de karitativa processerna har olika inriktningar så är Watson (2008) 

tydlig med att belysa att alla karitativa processer och karitativa faktorer sammanvävs för att 

skapa en djupare omvårdnad. 

Trygghet och säkerhet belyser Watson (2008) vara en del av den helande miljön som 

sjuksköterskan ska uppmärksamma och även bör främja. Säkerhet och trygghet är en 

grundläggande del av den professionella omvårdnaden samt i de karitativa processerna. 

Skulle säkerhet minskas så kan även sjuksköterskans genomföranden påverkas i samband 

med att stödja, skydda och justera miljön för helandet på alla nivåer. Att känna sig trygg och 

skyddad är enligt Watson (2008) ett grundläggande behov. 

Att uppleva frånvaron av hot eller fara i miljön är avgörande för en persons välbefinnande 

enligt Watson (2008) och hon anser att det är sjuksköterskans etiska skyldighet att 

säkerställa säkerhet och trygghet för patienter. Problem i miljön skapar således även problem 

för sjuksköterskan och patienter. Sjuksköterskans oro för säkerhet och välbefinnande orsakar 

olika utvecklings- och känslomässiga faktorer som påverkar patienters övertygelse om att 

miljön är trygg eller otrygg. Beroende på patienters bakgrund och förtroende för sin 

nuvarande situation beter sig patienter på olika sätt för att skapa en känsla av säkerhet och 

självkontroll över miljön. En karitativ sjuksköterska kan skapa ett personligt möte med 

patienter i annars tekniskt fokuserade omvårdnadsåtgärder, till exempel vid 

medicinutdelning så tilltalar den karitativa sjuksköterskan patienter vid namn och med 

ögonkontakt för att möta patienter på ett mänskligt plan och på så sätt skapa trygghet hos 

patienter. 

Watson (2008) uttrycker att upprätthålla trygghet är särskilt viktigt för patienter som är 

oroliga, sjuka, uppe i varv, förvirrade eller dem som upplever en oro över en avsaknad av 

kontroll i sin miljö. Patienter blir även mycket mer utsatta och sårbara på grund av de olika 

medicinska tillstånd som är anledningarna att de befinner sig i på sjukhuset, det är då viktigt 

att sjuksköterskan är extra noggrann med att skapa en tryggare och skyddande miljö. 

Patienter vars fysiska och psykiska tillstånd äventyras behöver vanligtvis hjälp från 

sjuksköterskan för att underlätta kontroll över sina funktioner. Sjuksköterskan kan då hjälpa 

till att ta itu med patienters brist på kontroll, för att möta deras behov mer autentiskt och 

tryggt (Watson, 2008). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning har visat hur relationer kan bidra till patienters trygghet eller otrygghet. 

Specialistsjuksköterskan kan påverka detta genom sitt uppträdande och kan göra åtgärder 

som främjar tryggheten. Den högteknologiska miljön har tidigare beskrivits som att den kan 

vara svår för patienter att förstå och att den kan te sig skrämmande. Den kan utgöra en 

barriär mellan specialistsjuksköterskan och patienten vilket ytterligare bidrar till 

komplexiteten kring att skapa trygghet i den högteknologiska miljön. Att trygghet och miljö 
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är en del av vårdandet av patienter belyses även i vårdteori. Av den samlade kunskap som 

finns är det inte klarlagt hur specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård arbetar 

för att inge trygghet till patienter i den högteknologiska miljön. Att beskriva deras 

erfarenheter kan bidra till kunskapsutveckling och är vad examensarbetet syftar till. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av att inge trygghet till patienter i 

en högteknologisk miljö. 

5  METOD 

I följande avsnitt redogörs för examensarbetets design, urval och datainsamling, analysmetod 

och etiska överväganden. 

5.1 Design 

För att på bästa sätt kunna beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av att inge 

trygghet till patienter i en högteknologisk miljö så har kvalitativ intervjustudie med induktiv 

ansats använts. Enligt Henricson och Billhult (2017) är intervju med induktiv ansats lämpligt 

att använda för att belysa deltagarnas levda erfarenheter gällande ett visst fenomen. 

5.2 Urval och datainsamling 

Examensarbetet genomfördes på en intensivvårdsavdelning samt på en operationsavdelning 

på två sjukhus i Svealand. I december 2018 kontaktades verksamhetschefer vid två 

intensivvårds- samt två operationsavdelningar via e-mail för att inhämta tillstånd om att 

genomföra examensarbetet, informerande missivbrev (Bilaga A) bifogades. Vid början av 

2019 hade två intensivvårdsavdelningar och en operationsavdelning gett sitt godkännande 

för genomförande av examensarbetet varav operationsavdelningen samt en av 

intensivvårdsavdelningarna valdes ut för examensarbetet. Den andra 

intensivvårdsavdelningen uteslöts helt då flera andra intervjustudier redan var planerade där 

och möjligheten att få deltagare till det här examensarbetet sågs som liten. 
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För att på bästa sätt kunna samla in väsentliga data, som svarar på examensarbetets syfte, 

användes strategiskt urval för att rekrytera deltagare till intervjuerna. Bästa möjliga variation 

på svaren och informationsrika beskrivningar uppnås genom att underlaget varierar i ålder, 

erfarenhet och kön bland deltagarna (Henricson & Billhult, 2017).  Verksamhetscheferna 

tillsammans med vårdenhetschefer tillhandahöll och skickade ut informerande missivbrev 

(Bilaga B) till specialistsjuksköterskor vid respektive verksamhet samt informerade om 

examensarbetet vid arbetsplatsträffar. På operationsavdelningen sattes missivbrevet (Bilaga 

B) upp på anslagstavlor under januari. På intensivvårdsavdelningen tillfrågades personal 

individuellt av verksamhetschefen. Intresserade deltagare hörde av sig till ansvariga för 

examensarbetet via e-mail eller anmälde sitt intresse till sin vårdenhetschef som 

vidarebefordrade kontaktuppgifter till intresserade deltagare. Alla intresserade deltagare 

erhöll sedan ett eget exemplar av missivbrevet (Bilaga B) via e-mail, i samma konversation 

bestämdes sedan tid och plats för intervju. 

Inklusionskriterier för examensarbetet var att deltagarna skulle vara specialistutbildade 

sjuksköterskor inom anestesi eller intensivvård, ha minst två års yrkeslivserfarenhet inom sin 

specialitet för att ha hunnit samla adekvat erfarenhet samt vara kliniskt verksamma för att 

bidra med färska erfarenheter. Exklusionskriterier för examensarbetet var sjuksköterskor 

som jobbar på intensivvårdsavdelningar eller operationsavdelningar men inte har en 

specialistutbildning. Tilltänkt antal deltagare för examensarbetet var tio 

specialistsjuksköterskor, ett lämpligt antal för metoden enligt Kvale och Brinkman (2014). Av 

dessa bestämdes att halva urvalet skulle vara specialistutbildade inom anestesi (n=5) 

respektive intensivvård (n=5) för att på ett jämbördigt sätt spegla båda grupper 

specialistsjuksköterskors erfarenheter. Totalt anmälde fem specialistsjuksköterskor inom 

anestesi respektive fem inom intensivvård sitt intresse, därefter anmälde inte fler intresse 

och då dessa specialistsjuksköterskor uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades de i 

examensarbetet.  

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamling. Enligt Danielson (2017a) 

är det en lämplig metod för att ta reda på deltagares erfarenheter om ämnet. Intervjuguiden 

bestod av öppna frågor med inspiration från Danielson (2017a). Frågorna konstruerades med 

viss struktur men ger även utrymme för att anpassa ordningsföljden för att behålla flyt i 

intervjun. En provintervju genomfördes i början av januari 2019 för att säkerställa 

tillförlitlighet i intervjuguiden. Provintervjun genomfördes gemensamt för att säkerställa 

kvalitet och samstämmighet i sättet att genomföra intervju, därefter delades återstående 

intervjuer upp utifrån specialitet. Det framkom i provintervjun att frågorna svarade på syftet 

varför inga frågor togs bort, dock så ändrades formuleringen på en fråga då den ansågs 

kunna leda bort deltagaren från trygghet och fokusera mer på upplevelse av tekniken i miljön 

och således riskera att inte svara helt på syftet. Efter genomförandet av provintervjun 

utvärderade författarna och ytterligare följdfrågor lades till i intervjuguiden (Bilaga C) för att 

möjliggöra utförliga svar från deltagarna. 

Tid för intervjuerna avsattes under eller i samband med deltagarnas arbetspass, i samråd 

med vårdenhetschefer, så att det kunde säkerställas att det fanns tillräckligt med tid så att 

varken intervjuerna eller deltagarnas arbetsuppgifter blev lidande. Deltagarna fick själva vara 

med och påverka tiden. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på deltagarnas arbetsplats. 
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Enligt Danielson (2017a) är förberedelser, platsen, introduktionen och intervjuarens roll av 

stor betydelse för den enskilda intervjun, finns möjlighet att möblera rummet innan bör så 

göras. En lapp som meddelade att intervju pågick sattes upp på dörren för att undvika 

onödiga avbrott. Innan intervjun påbörjades presenterade sig intervjuaren och samtalade 

kort om exempelvis arbetsplatsen, erfarenhet som specialistutbildad i syfte att skapa en 

avslappnad stämning inför intervjun. Muntligt presenterades examensarbetets syfte och 

design, att intervjuerna bestod av några öppna frågor och eventuella följdfrågor för att 

utveckla svaren men att intervjuarna i övrigt skulle lyssna på deltagarnas erfarenheter. 

Frivillig medverkan underströks och konfidalitet förklarades. Därefter inhämtades skriftligt 

samtycke till deltagande i examensarbetet. Intervjuerna spelades in med diktafon för att 

fånga deltagarnas tonfall, ordval, pauser och ljud för att kunna spegla dynamiken i samtalen, 

något som kunde vara behjälpligt för att tydligare minnas intervjuerna och förstå vad 

specialistsjuksköterskorna syftade på i olika delar av intervjuerna. Intervjuerna 

transkriberades samma eller nästföljande dag av den som genomförde intervjun. De 

transkriberades verbatimt vilket innebär att allt som sägs skrivs ned ordagrant.  

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är viss teoretisk kunskap om det undersökande ämnet 

nödvändigt för att ha en struktur och mening vid intervjuer.  Strävan att medvetandegöra 

egen förförståelse har skett under hela examensarbetet för att minimera dess inflytande på 

resultatet. Genom diskussion i analysprocessen har samstämmighet kring data uppnåtts och 

på så sätt har påverkan av förförståelse kunnat minimeras. 

Intervjuerna genomfördes mellan vecka två och tre samt mellan vecka 12 och 14. Deltagarna 

var samtliga kvinnor. Specialistsjuksköterskorna inom anestesi var mellan 33 och 61 år 

gamla, hade mellan sex och 36 års erfarenhet, intervjuerna tog mellan 17 och 29 minuter. 

Specialistsjuksköterskorna inom intensivvård var mellan 32 och 52 år gamla, hade mellan två 

och 25 års erfarenhet, intervjuerna tog mellan nio och 15 minuter. 

5.3 Analys 

Enligt Elo och Kyngäs (2008) är innehållsanalys lämpligt för att analysera data kring det 

mångfacetterade området omvårdnad. Innehållsanalys kan göras med induktiv eller deduktiv 

ansats. Induktiv ansats är lämpligt för att beskriva ett område eller syfte som inte är 

grundligt undersökt sedan tidigare. Induktiv ansats skapar en övergripande bild, en helhet 

över området som undersöks varför det valts för det här examensarbetet. Innehållsanalysen 

fokuserar på de uppenbara och synliga delarna i det som framkommer och sägs i 

intervjuerna, det vill säga manifest innehåll. Manifest innehållsanalys är lämpligt för att få 

fram en helhet som sedan kan analyseras stegvis del för del (Elo & Kyngäs, 2008).  

Innehållsanalysen genomfördes enligt Elo och Kyngäs (2008) tre faser som inkluderar 

förberedelse, organisering och rapportering. För att fånga en känsla för helheten och bli väl 

bekanta med det transkriberade materialet lästes det igenom flera gånger. Nästa steg i den 

induktiva innehållsanalysen är att organisera data. Detta börjar genom öppen kodning vilket 

innebär att rubriker och anteckningar görs direkt på texten. Kodningen skedde först enskilt, 
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därefter jämfördes materialet och en samsyn diskuterades fram för att säkerställa att 

materialet sågs på samma sätt. 

Materialet lästes igenom igen och när inga fler rubriker eller anteckningar framkom fördes 

dessa över till ett dokument där de grupperades utifrån innehåll. När jämförelse kunde göras 

mellan data i en grupp och data i en annan grupp kunde de kategoriseras, något som kräver 

viss tolkning av materialet. Kategoriseringen var dynamisk vilket innebar att grupper 

testades tillsammans med olika grupper tills de kategorier som passade bäst ihop skapades. 

Kategorier skapades med ord som kännetecknar innehållet, under dessa skapas 

subkategorier som innehåller jämförbara upplevelser och uppgifter. Syftet med att skapa 

kategorier är att erbjuda ett sätt att förstå, tolka och beskriva ett fenomen samt att bidra med 

ökad förståelse och generera kunskap (Elo & Kyngäs, 2008). I examensarbetet framkom fyra 

subkategorier som i sin tur fördes in under två generiska kategorier. Dessa användes för att 

rapportera resultatet. 

Tabell 1: Exempel på analysmatris. 

Meningsbärande enhet Subkategori Generisk kategori 

Berätta vad vi ska göra och vad 

som händer... 

Att informera patienter Att kommunicera med 

patienter 

Intresserad, tittar i ögonen, kan 

ta i handen, verkligen 

presentera mig tydligt… 

Att se patienter 

Jag träffar ju oftast min patient 

utanför operationssalen innan 

vi rullar in. Och där försöker jag 

ha en, avslappnad och vänlig 

approach. 

Att bemöta patienter Att värna om patienter 

… Och sen att när det blir 

mycket störande moment och 

ljud, att försöka avgränsa så 

mycket som möjligt med att 

sänka volym… 

Att skydda patienter från den 

högteknologiska miljön 
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6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Innan examensarbetets start inhämtades etiskt tillstånd från akademin för hälsa, vård och 

välfärd på Mälardalens Högskola. Vetenskapsrådet (2002) har beskrivit fyra huvudkrav för 

forskningsetiska principer, dessa principer har utgjort grunden för etiska överväganden kring 

examensarbetet och har följts för att skydda deltagarna i arbetet. Huvudkraven är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Det första kravet är informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Missivbrev (Bilaga A) med 

upplysningar om examensarbetets syfte, tillvägagångssätt och vad det var tänkt att bidra med 

ut till verksamhetschefer på utvalda operations- och intensivvårdsavdelningar. Efter 

godkännande från dessa hittades deltagare till examensarbetet som erhöll missivbrev (bilaga 

B) med motsvarande syfte om examensarbetet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

utan otillbörlig påtryckning eller påverkan och utan beroendeförhållanden mellan deltagare 

och ansvariga för examensarbetet (Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagare i examensarbetet 

informerades skriftligt såväl som muntligt vid intervjuns början om att de deltar i 

examensarbetet frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan negativ 

påföljd. Skriftligt samtycke erhölls från deltagarna vid intervjuerna.  

Konfidalitetskravet innebär att deltagarna ska ges största möjliga konfidalitet, deras 

personuppgifter skall hanteras så att otillbörliga inte kan få tillgång till dessa likväl som till 

upplysningar om deltagarnas bidrag till examensarbetet (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet 

från intervjuerna har avidentifierats och kodats för att bevara deltagarnas integritet. När citat 

från deltagare återgetts i resultatet har dessa givits ett slumpmässigt deltagarnummer. Allt 

insamlat material från intervjuerna kommer enbart användas till det här examensarbetet och 

har förvarats inlåst i pappersform eller lösenordsskyddat i elektronisk form så att inga andra 

än ansvariga för samt handledare till examensarbetet kan få åtkomst till dessa. Efter 

examensarbetets slutförande kommer personuppgifter till deltagarna att raderas. 

Nyttjandekravet stipulerar att insamlade uppgifter enbart skall användas till 

examensarbetets syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter om deltagarna kommer inte att 

lämnas ut eller användas i andra syften än till detta examensarbete.  

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer har deltagare i examensarbetet 

erbjudits att ta del av examensarbetet efter avslutande. Godkänt arbete kommer att 

publiceras i sin helhet på dataportalen DIVA, därefter kommer länkadressen att skickas till 

deltagarna. 
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7 RESULTAT 

Under följande avsnitt presenteras resultatet utifrån de generiska kategorier och 

subkategorier som framkom under analysförfarandet. Kategorierna presenteras i Figur 1. 

Figur 1: Generiska kategorier och subkategorier. 

 

7.1 Att kommunicera med patienter 

Specialistsjuksköterskorna beskrev att de kunde inge trygghet till patienter genom att 

kommunicera med dem. Genom att göra patienter välinformerade om vad som händer och 

vad som finns kring dem kan trygghet inges. Mängden information och dess innehåll kan 

behöva anpassas. Specialistsjuksköterskorna beskrev också att se patienter är viktigt för att 

kunna skapa trygghet. Detta beskrivs under subkategorierna att informera patienter och att 

se patienter. 

  Att kommunicera med 
patienter 

 Att informera 
patienter 

 Att se patienter 

 Att värna om patienter 

 Att bemöta 
patienter 

 Att skydda 
patienter från den 
högteknologiska 

miljön 
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7.1.1 Att informera patienter 

De flesta av specialistsjuksköterskorna (4=Ane, 5=Iva) uppgav att det var viktigt att ge 

information till patienter för att inge trygghet. Att inge trygghet var relaterat till att ge; 

anpassad information efter patienters behov och situation, information om framtiden och 

information om vad som görs och varför. 

En majoritet av specialistsjuksköterskorna (4=Ane, 2=Iva) framhävde att det var viktigt att 

anpassa informationen efter patienter, tillgänglig tid samt att information gavs vid rätt 

tidpunkt för att inge trygghet. Några specialistsjuksköterskor (2=Ane, 1=Iva) påtalade att de 

behövde vara lyhörda för att vissa patienter inte var mottagliga för information. De 

framhävde att information snarare kunde inge otrygghet för patienter som var för stressade 

eller inneslutna. 

… vissa patienter kan bli väldigt inneslutna, nästan ligger liksom, man uppfattar det som att 

dem ligger liksom, man uppfattar det som att dem ligger liksom en centimeter ovanför britsen 

hela tiden och är jättespända. De är inte så mottagliga för information... (Deltagare Ane 3). 

Enligt några specialistsjuksköterskor (2=Ane) skulle information ges på en grundläggande 

nivå så att patienter hade möjlighet att förstå informationen för att det skulle inge trygghet. 

Vidare beskriver en specialistsjuksköterska (Ane) att information inte fick vara för ingående 

eller detaljerad rent tekniskt eller farmakologiskt, informationen ansågs då kunna dämpa oro 

och ångest och på så sätt kunna inge trygghet hos patienter. För mycket information till 

patienter upplevdes dock kunna skapa oro för patienter istället för trygghet enligt en annan 

specialistsjuksköterska (Ane). En specialistsjuksköterska (Ane) berättade att om det fanns tid 

så var det viktigt att fråga om patienter ville veta något speciellt. 

Vidare beskriver flera specialistsjuksköterskor (1=Ane, 4=Iva) att trygghet kunde inges om de 

informerade patienter om deras situation eller varför patienterna var där. Några 

specialistsjuksköterskor (1=Ane, 1=Iva) påtalade att i akuta situationer var det viktigt med 

effektiv kommunikation då det var svårt att hinna säga allt. Information fick då sägas snabbt 

eller medans åtgärder görs, specialistsjuksköterskan kunde även säga att nu får vi hjälpas åt 

eller att förklara att det inte finns tid till att möta patienters övriga önskningar just nu. En 

specialistsjuksköterska (Ane) beskrev att det oftast inte behövde ta så lång tid att informera 

utan informationen anpassades efter hur mycket tid som fanns eller hur akut situationen var. 

Flera specialistsjuksköterskor (2=Ane, 3=Iva) påtalade att information till patienter om 

närmaste framtiden var av vikt för att inge trygghet. En specialistsjuksköterska (Ane) 

berättade att hon brukade förbereda patienter genom att förklara vad de kunde vänta sig att 

uppleva inne på operationssalen. Det kunde vara saker som temperaturskillnader eller att det 

kommer vara många apparater på rummet. Det kunde även vara att förbereda patienter på 

att det kommer vara många personer inne på operationssalen och att dessa personer 

eventuellt kommer ställa många frågor till patienter. Några specialistsjuksköterskor (2=Iva) 

påtalade att patienter kunde inges trygghet genom att förberedas på moment, såsom 

omvårdnadsåtgärder eller undersökningar, som väntade. Några specialistsjuksköterskor 

(1=Ane, 2=Iva) uppgav att information till patienter om att ett snabbt förlopp var att vänta, 

då patienters medicinska situation så krävde, kunde bidra till trygghet. En 
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specialistsjuksköterska (Ane) påtalade en önskan att få träffa patienter mer innan 

operationen för att ge patienter möjlighet att ställa sina frågor innan operation och då kunna 

ge patienter mer anpassad information som i sin tur inger trygghet.  

De flesta av specialistsjuksköterskorna (4=Ane, 5=Iva) nämnde under intervjuerna att de 

genom att ge information om vad som görs och motivera varför kunde inge trygghet till 

patienter. Några specialistsjuksköterskor (2=Ane, 1=Iva) ansåg att den högteknologiska 

miljön kunde upplevas skrämmande och att det då var viktigt att motivera all monitorering 

och sladdar som var kopplade till patienter. En specialistsjuksköterska (Ane) förklarade att 

patienter kunde informeras om att apparaterna hjälpte till att skapa en bild över hur 

patienter mådde. 

Här har vi ett EKG för att se hur ditt hjärta slår hela tiden. Jag har en klämma på fingret för att 

se hur bra du andas och det här är blodtrycket som du känner som spänner kring armen och 

det kommer jag ta ofta på dig under tiden du sover. (Deltagare Ane 2) 

Några specialistsjuksköterskor (1=Ane, 1=Iva) nämnde att patienter kunde misstolka ljud och 

övervakningsskärmar och att det då var viktigt att informera patienter om varför och vad 

ljuden betydde och vad skärmarna visade för att inge trygghet, vidare tillägger 

specialistsjuksköterskan (Ane) att informationen då sågs ha en avdramatiserande effekt för 

patienter. Några specialistsjuksköterskor (2=Ane) belyser att information till patienter om att 

det var bra och trovärdig utrustning som används kunde inge trygghet då patienter kunde lita 

på att de skulle hjälpa.  

En specialistsjuksköterska (Iva) belyste att det var extra viktigt att förklara sammanhang för 

barn, vad som görs eller vad som planerar göras. En specialistsjuksköterska (Ane) påtalade 

att barn tar in information på annat sätt än vuxna, det är mycket viktigt att ge information 

innan operation.  En specialistsjuksköterska (Ane) beskriver vidare att vissa barn kommer på 

besök innan och vissa får leka på lekterapin och vissa får se en film eller läsa en bok för att 

vara lite förberedda på vad dom kommer in till på operationssalen och på så sätt blir barnen 

mer mottagliga. 

7.1.2 Att se patienter 

Specialistsjuksköterskorna (5=Ane, 5=Iva) uppgav att det var viktigt att se individen för att 

kunna inge trygghet. De hade olika tillvägagångssätt för att få patienter att känna sig sedda. 

Det kunde ske genom att visa sig närvarande, genom interaktion, beröring, förmedling av 

positiva eller hoppfulla budskap eller genom att involvera patienter. 

Specialistsjuksköterskorna uppgav att de ville visa att de såg individen för att på så sätt inge 

trygghet. En majoritet av specialistsjuksköterskorna (2=Ane, 4=Iva) framhävde att det var 

viktigt att börja med att hälsa och presentera sig. Genom att visa att de var närvarande kunde 

de enligt en majoritet (4=Ane, 3 =Iva) av specialistsjuksköterskorna visa att de såg individen. 

Det kunde ske genom att etablera ögonkontakt, beröring i form av exempelvis hand på axel, 

arm eller hand. Det kunde också ske genom att prata med och lugna patienter, genom att 

tilltala dem vid namn eller genom att trösta. En specialistsjuksköterska (Ane) framhävde 



15 

vikten att att försöka begränsa prat över huvudet på patienter med sina kollegor då det kunde 

uppfattas som otryggt och vikten av att fokusera på patienter, inte så mycket på det runt 

omkring.  

Att visa sig vara närvarande var viktigt för specialistsjuksköterskorna (5=Ane, 5=Iva). En 

specialistsjuksköterska (Iva) uppgav att patienter kunde glömmas lite när det är mycket 

moment, något som kunde ha negativ inverkan på patienters trygghet. En 

specialistsjuksköterska (Iva) beskrev att ett hinder för att se patienter var tillfällen då 

medicinska moment var tvungna att prioriteras framför att försöka inge trygghet till 

patienter. En specialistsjuksköterska (Ane) beskrev att det är mycket att göra med apparater, 

dokumentation och andra arbetsmoment som tar tid från omvårdnaden av patienter. En 

specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att kontinuerligt samtal, även ifall moment gjordes 

frånvänt från patienter, kunde vara ett sätt att fortsatt visa sig närvarande. En 

specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att hon ville förmedla till patienter att dem nu är 

huvudprioritet och att inget annat spelar någon roll.  

För att kunna möta individen uppgav de flesta specialistsjuksköterskorna (Ane=4, Iva=4) att 

de måste ta in individens uppfattningar, upplevelser och tidigare erfarenheter, vilket 

beskrevs som att lyssna på vad patienter har att säga, att ställa frågor om hur den upplever 

saker eller hur denne känner sig. En specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att det ofta var 

effektivt att ställa mer personligt riktade frågor, som hur rumsgrannarna varit hos 

övernattande operationspatienter och ifall de fått sova något. En specialistsjuksköterska (Iva) 

uppgav att hon brukar tänka sig in i patienters perspektiv för att föreställa sig hur hon själv 

skulle vilja ha det. 

De flesta av specialistsjuksköterskorna (4=Ane, 5=Iva) uppgav att de försökte inge positiva 

och hoppfulla budskap till sina patienter. Det kunde handla om att försäkra dem om att de 

var utom fara, att ljud som pep inte var farliga eller att inget farligt skulle hända dem. En 

majoritet av specialistsjuksköterskorna (4=Ane, 2=Iva) uppgav att de ville säga eller förmedla 

att de nu skulle ta väl hand om patienter. En majoritet av specialistsjuksköterskorna (4=Ane, 

2=Iva) ville inge positiva förväntningar, det kunde ske genom att säga att det snart skulle bli 

bättre eller att det skulle ordna sig. En specialistsjuksköterska (Iva) uppgav att hon kunde 

förmedla till otrygga patienter att får vi det här avklarat så blir det lättare sen. En annan 

specialistsjuksköterska (Ane) upplevde att operationspatienter många gånger upplever 

fantasin värre än utfallet, när det väl är avklarat var det kanske inte så farligt. En 

specialistsjuksköterska (Ane) ville försöka förmedla positiva tankar om tiden efter 

operationen då just operationen kunde få patienter att känna sig otrygga, hon ville förmedla 

att det fanns en framtid. En specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att hon använde sig av 

patienters tidigare erfarenheter för att skapa förhoppningar genom att exempelvis säga att de 

skulle göra allt de kunde för att undvika postoperativt illamående ifall det hade förekommit 

vid tidigare ingrepp. 

Flera av specialistsjuksköterskorna (Ane=2, Iva=2) försökte göra patienter delaktiga, något 

som kunde vara positivt för trygghet. Det kunde de göra genom att fråga hur patienter ville 

ha det jämfört med tidigare upplevelser eller genom att instruera. En specialistsjuksköterska 

(Ane) uppgav att patienter kunde göras delaktiga genom att förmedla att nu gör vi det här 
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tillsammans. En specialistsjuksköterska (Ane) ansåg att det kan vara bra att patienter vet 

vilka olika möjligheter som finns. Hon uppgav också att patienter kan känna sig stressade 

ifall de upplever att beslut kring deras vård läggs över på dem. En strategi då är att guida dem 

exempelvis genom att förklara varför en behandling är att föredra före en annan. Några 

specialistsjuksköterskor (Ane=1, Iva=1) uppgav att de kunde uppleva svårigheter då patienter 

inte vill ha vården som erbjuds eller inte kunde ta ställning till vården som erbjöds. En 

specialistsjuksköterska (Iva) uppgav att hon ville involvera patienter genom att åtgärda det 

som var viktigt för dessa, exempelvis när en patient med andningssvårigheter hakar upp sig 

på att denne är törstig, torr i mun och läppar, att då smörja dem i syfte att vidare kunna 

samarbeta med patienter och nå fram så att de kunde fokusera bättre på andningen. 

7.2 Att värna om patienter 

Specialistsjuksköterskorna beskrev att de värnade om patienter för att inge trygghet. I deras 

bemötande kunde de ha ett värnande sätt. Specialistsjuksköterskorna beskrev också att de 

värnade om sina patienter genom att skydda dem från intryck. beskrivs under 

subkategorierna att bemöta patienter och att skydda patienter från den högteknologiska 

miljön. 

7.2.1 Att bemöta patienter 

De flesta av specialistsjuksköterskorna (5=Ane, 3=Iva) uppgav att de genom sitt uppträdande 

kunde inge trygghet till sina patienter. Att uppträda lugnt kunde förmedla lugn och trygghet 

till patienter. Detta kunde ske genom att tänka på och anpassa sitt kroppsspråk, sitt tonläge, 

genom att prata lugnt, samlat och genom att agera avslappnat. De kunde också förmedla lugn 

och trygghet genom att ha ett trevligt och artigt sätt. De flesta specialistsjuksköterskorna 

(4=Ane, 5=Iva) framhävde vikten av ett individuellt bemötande för att kunna inge trygghet. 

Ett individuellt bemötande beskrevs förutsätta att det utgår från patienters upplevelser och 

kunskapsnivå och att möta dessa där de är. Några av specialistsjuksköterskorna (2=Ane) 

underströk vikten av ett professionellt förhållningssätt, att inte ha en kompisrelation men att 

ändå försöka balansera detta med ett avslappnat sätt. 

Trygghet kunde inges genom att göra moment på ett lugnt sätt. De flesta 

specialistsjuksköterskor framhävde värdet av att ge ett tryggt och säkert intryck gentemot 

patienter då en trygg utstrålning inger trygghet (5=Ane, 3=Iva). Några uppgav att de försökte 

att hålla sig lugna genom att arbeta strukturerat eller genom att ta ett djupt andetag. Andra 

uppgav att de kunde känna hög stressnivå men ansåg det viktigast att inte förmedla det utåt. 

Några av specialistsjuksköterskorna (1=Ane, 1=Iva) menade att det kunde vara svårt att inte 

visa utåt att de var stressade. 

...Det är inte alltid att man känner så innerst inne, men att man ändå kan förmedla trygghet 

till patienterna liksom att, jag kan känna ett kaos och en jättestress på insidan att, hur ska jag     

lösa det här? Eller hur kommer det här att gå? Men att man kanske inte riktigt ska visa det utåt 
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till patienten. Att man ändå ska vara, utstråla ett lugn eller en trygghet. En säkerhet att vi gör 

allt för att göra det här så bra som möjligt. (Deltagare IVA 1). 

Några specialistsjuksköterskor (3=Ane) menade att humor kan främja trygghet hos vissa 

patienter. En specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att ett glatt leende kunde också ha positiv 

effekt på trygghet. En specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att negativa uttryck från 

personalen som “Oj!” kunde ha negativ effekt på trygghet.  

Några specialistsjuksköterskor (Ane=2, Iva=1) påtalade att patienter ville ha mer eller 

mindre kontroll själva. Det kunde bero på att de inte kände förtroende för 

specialistsjuksköterskan. En specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att vissa patienter tyckte 

det var skönt att lämna över kontrollen tidigt medan andra kunde uppmuntras genom att 

säga att specialistsjuksköterskorna själva hade stort kontrollbehov, något som skulle göra det 

lättare för patienter att lämna över. En specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att de ibland 

fick sluta försöka ta över patienters kontroll och istället låta denne behålla sina egna 

strategier för att behålla trygghet. En specialistsjuksköterska (Iva) uppgav att denne kunde 

behöva anpassa sitt uppträdande och i vissa fall bli auktoritär för att kunna skapa en trygg 

situation där patienter klarade av att lämna över kontroll. En annan specialistsjuksköterska 

(Iva) menade att det var viktigt att de var medvetna om det maktförhållande som råder 

mellan patienter och specialistsjuksköterskan och förvalta det väl. 

Några specialistsjuksköterskor (2=Ane) beskrev att patienter kunde uppleva trygghet av att 

det var många personal dem, en specialistsjuksköterska påtalar dock att det var under 

förutsättning att de visar att de är där för patienters skull. Några specialistsjuksköterskor 

uppgav (1=Ane, 2=Iva) att en presentation av övrig vårdpersonal för patienter samt att 

beskriva de är där för att hjälpa patienter kunde öka trygghet. En specialistsjuksköterska 

(Ane) beskrev att det var viktigt att personalen kring patienter uppträdde samspelt för att 

inge trygghet genom att patienters förtroende för att personalen var kapabla att ta hand om 

dem då kunde öka. 

En majoritet av specialistsjuksköterskorna (3=Ane, 3=Iva) berättade att de kunde mötas av 

patienter de inte nådde fram till. Det kunde bero på att patienterna hade kraftig oro, chock 

eller fysiska symtom såsom smärta.  Några specialistsjuksköterskor (2=Iva) uppgav att de 

kunde behöva försöka i ett senare tillfälle, några specialistsjuksköterskor (1=Ane, 2=Iva) 

uppgav att de kunde ge läkemedel som sederar eller smärtlindrar för att skapa bättre 

förutsättningar för trygghet till patienter med kraftig oro eller fysiska symtom. En 

specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att patienter som sövs i ett upprört tillstånd ibland kan 

vakna i samma tillstånd. Några specialistsjuksköterskor (1=Ane, 1=Iva) uppgav att tiden då 

var en viktig faktor, fanns mer tid kunde de i mer lugn och ro inge trygghet. En 

specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att ibland behöva backa och låta annan personal ha 

kontakten med patienter ifall de nådde fram på bättre sätt, det viktiga var att någon hade den 

kontakten. Några av specialistsjuksköterskorna (3=Ane) påtalade att de kunde vara tvungna 

att ändra sitt sätt och byta strategi för att inge trygghet då de inte lyckades från början.  

En specialistsjuksköterska (Ane) uppgav att för att göra små barn trygga så behövde de 

involveras. Vidare beskrev hon att det är svårt i vissa fall eftersom barnen saknar 
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förförståelse, de kanske inte alls vill se specialistsjuksköterskan eller att de är för upprörda 

från början, då kan snabb sövning behövas i operationssammanhang. 

7.2.2 Att skydda patienter från den högteknologiska miljön 

Några specialistsjuksköterskor (Ane =1, Iva=2) beskrev att den högteknologiska miljön 

kunde skapa obehagliga syn- och ljudintryck för patienter och genom att skydda patienter 

från dessa intryck så kunde de skapa en lugn och trygg miljö som i sin tur kunde inge 

trygghet hos patienter. Det kunde ske genom att minska ljud genom att sänka eller stänga av 

ljudvolymen på apparater, utifrån tillåtna riktlinjer, eller genom att aktivt medverka till att de 

och kollegor höll ned samtalstonen. 

En majoritet (5=Ane, 2 =Iva) menade att de ville förmedla till patienterna att 

specialistsjuksköterskorna var trygga i miljön och sammanhanget, genom att utstråla att det 

var deras arbetsplats, att de var trygga i sin yrkesroll och att situationen inte var ovan för dem 

kunde de inge trygghet till patienterna. En specialistsjuksköterska (Iva) beskrev det som att 

försöka överföra sin trygghet i miljön till patienterna. De flesta av specialistsjuksköterskorna 

(5=Ane, 3=Iva) uppgav att ett stressat uppträdande kunde påverka patienternas trygghet 

negativt, därför försökte de agera lugnt även när det var rörigt eller bullrigt.  

Några av specialistsjuksköterskorna (3=Ane) menade att ett tryggt handhavande av 

apparatur kunde inge trygghet. Diskussioner mellan personal om tillvägagångssätt och 

funktion kunde få det att framstå som att personalen hade sämre koll. Apparater som piper 

eller tar extra tid för specialistsjuksköterskor kunde också betyda att det tog fokus från annat. 

De ansåg det därför viktigt att vara väl förtrogen med och utbildad inom apparaturen. En 

specialistsjuksköterska (Ane) uttryckte att vi behöver bli så bekväma med tekniken så att den 

blir lika självklar som all annan omvårdnad. 

En specialistsjuksköterska (Iva) belyste även vikten av att kollegor hjälper varandra med 

kunskapen kring att skapa en bra miljö kring patienter för att främja vila och trygghet hos 

patienter. En specialistsjuksköterska (Iva) uppgav att det var viktigt att vid patienters 

vilostunder, dämpa synintryck som starkt ljus och rörelser runt patienter för att inge 

trygghet. Detta kunde ske genom skydda patienters ögon samt att vårdpersonal rörde sig 

lugnt och försiktigt kring patienter. 

...Alltså sånt som hjälper till exempel det är sådana enkla saker som öronproppar, eeh, skydd 

för ögonen så det blir mörkt… Som lite hjälpmedel för att slippa det här ljudet på en stor sal 

när det piper hos någon annan och hit och dit. (deltagare IVA 4). 

En specialistsjuksköterska (Iva) framhävde att arbetet kring patienter kunde planeras så att 

de även fick tid till vila genom att göra exempelvis medicindelning, undersökningar och 

omvårdnad vid ett samlat tillfälle så att det fanns tid utan aktivitet därefter. 
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8 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet presenteras i tre delar. Fynden i resultatet diskuteras i 

resultatdiskussion och ställs i relation till tidigare forskning. Därefter reflekteras över vald 

metod och dess utfall i metoddiskussion. Diskussionsavsnittet avslutas med reflektion kring 

etiska aspekter. 

8.1 Resultatdiskussion 

I resultatet av innehållsanalysen framkommer att specialistsjuksköterskor inger trygghet 

genom att kommunicera med patienter och genom att värna om patienter. 

Huvudkategorierna kan beskrivas utifrån subkategorierna; att informera patienter, att se 

patienter, att bemöta patienter och att skydda patienter. Resultatdiskussionen diskuteras 

utifrån framkomna subkategorier, den teoretiska referensramen trygghetens roll i miljön av 

Watson (2008) samt tidigare forskning. 

8.1.1 Att informera patienter 

I resultatet framkom att de flesta av specialistsjuksköterskorna ansåg att information till 

patienter kunde främja trygghet. För att information skulle inge trygghet belyste de några 

olika aspekter. Specialistsjuksköterskorna uppgav i resultatet att de strävade efter att anpassa 

information, de försökte också bidra med information vid rätt tidpunkt då det kunde leda till 

trygghet, för mycket information kunde leda till otrygghet. De ville informera om patienters 

situation, möjligheterna att kunna göra det framgångsrikt kunde påverkas av ifall det skedde 

i ett mer akut skede. De ville berätta och motivera vad som görs med patienter, närmaste 

framtiden och de ville informera om utrustning. Det framkom också en aspekt om att barn 

har andra behov av information innan operation. Tidigare forskning belyser information från 

vårdpersonal till patienter som något som kan inge trygghet (Berg et al., 2013; Hupcey, 2000; 

Mylén et al., 2016; Wassenaar et al., 2014). Bristfällig information kan skapa otrygga känslor 

(Wassenaar et al., 2014). Hupcey (2000) och Mylén et al. (2016) beskriver vikten av att 

informera om patienters situation för att minska känslor av otrygghet. Patienter som får 

information om vad som händer kan uppleva trygghet (Berg et al., 2013 & Wassenaar et al., 

2014). Det är även viktigt att vårdpersonal informerar om vad som sker kring patienter 

(Wassenaar et al., 2014). Tidigare studier visar också att information om den nära framtiden 

kan vara förebyggande för otrygga känslor (Hupcey, 2000; Mitchell, 2008 och Wassenaar et 

al., 2014). En studie belyser att patienter som fick information före operationer kan ha bättre 

ångesthantering (Mitchell, 2008). Andra studier har belyst att patienter behöver förstå 

miljön och utrustningens inverkan på hälsa för att inte påverkas negativt gällande trygghet 

(Almerud et al., 2007; Wassenaar et al., 2014). Forskning visar att patienter som är barn kan 

uppleva ångest inför operationer samt att barn som får flera olika former av information kan 

uppleva mindre ångest än de som enbart får muntlig information om operationer (Frisch et 

al., 2010). Specialistsjuksköterskornas erfarenheter av vad som är viktigt att informera om är 

samstämmig med tidigare forskning. Vinklingar som framhävs i resultatet är vikten av att 
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anpassa information och att för mycket information kan leda till otrygghet. Utifrån 

uppgifterna i resultatet och tidigare forskning kan slutsatsen dras att det är ännu viktigare för 

specialistsjuksköterskor att förbereda sig och planera omhändertagande av och information 

till barn. 

8.1.2 Att se patienter 

I resultatet uppgav specialistsjuksköterskorna att det var viktigt att se patienter för att kunna 

inge trygghet. För att göra detta kunde specialistsjuksköterskorna visa att de såg individer, de 

kunde försöka inge positiva och hoppfulla budskap och de kunde göra patienter delaktiga. 

I resultatet framkommer att specialistsjuksköterskorna ansåg det viktigt att se individen för 

att kunna inge trygghet. Att visa sig närvarande var ett sätt att se individen och kunde 

innefatta att bemöta patienter med tilltalsnamn, ögonkontakt, beröring och kontinuerligt 

samtal. Även att fokusera på patienter, trösta och begränsa prat över huvudet sågs som att 

visa sig närvarande. Något annat som lyftes var att det kunde vara svårare att visa sig 

närvarande vid akuta situationer eller när det var många andra moment att göra i 

omgivningen kring patienter. Studier belyser att patienter kan uppleva trygghet när 

vårdpersonal är eller visar sig närvarande (Hupcey, 2000; Mylén et al., 2016; Olausson et al., 

2013; Wassenaar et al., 2014) eller otrygga känslor om vårdpersonal inte visar sig närvarande 

(Stayt et al., 2015). Forskning av Aagaard et al. (2016) och Wassenaar et al. (2014) belyser att 

beröring kan inge trygghet. Patienter kan uppleva trygga känslor när vårdpersonal 

presenterar sig och ger ögonkontakt (Berg, 2013). Watson (2008) beskriver att en karitativ 

sjuksköterska har en skyldighet att inge trygghet till patienter och att det kan ske genom att 

möta patienter på ett mänskligt plan i form av personligt möte, ögonkontakt och tilltalsnamn. 

Sammanfattningsvis är det viktigt för patienters trygghet att specialistsjuksköterskor visar sig 

närvarande, något som styrks både av resultatet och tidigare studier. Vidare kan likheter dras 

vid tillvägagångssätt, med ett personligt möte, ögonkontakt, beröring eller att använda 

tilltalsnamn. I resultatet belyses svårigheter med att visa sig närvarande vid akuta situationer 

eller när det är många andra moment. 

I resultatet framkommer att de flesta av specialistsjuksköterskorna anser att ett individuellt 

bemötande är viktigt för att kunna inge trygghet. Aspekter på ett individuellt bemötande som 

lyftes var att utgå från patienters uppelvelser, uppfattningar, erfarenheter och kunskapsnivå, 

att bekräfta patienter, att lyssna på patienter och att tänka sig in i patienters perspektiv. 

Almerud et al. (2007) har tidigare belyst att vårdpersonal behöver uppmärksamma patienters 

upplevelser av omgivningen. Mauleon et al. (2007) har visat att brist på kunskap och 

förförståelse i operationssammanhang kan leda till otrygga känslor. Wassenaar et al. (2014) 

belyser att ett preoperativt besök kan bidra till ökad förförståelse och upplevd trygghet. 

Wassenaar et al. (2014) har visat att patienter som inte bekräftas löper större risk att bli 

otrygga. Specialistsjuksköterskors upplevelser av vikten av ett individuellt bemötande stärks 

av deras strategier, där tidigare forskning i likhet belyst patienters behov av att bli 

bekräftade, att bli bemötta gällande sina upplevelser, sin nivå av kunskap och förförståelse. 
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I resultatet framkommer att de flesta specialistsjuksköterskorna försökte inge positiva 

budskap och förväntningar för att inge trygghet till sina patienter. Det kunde de göra genom 

att försäkra patienter om att de skulle tas om hand, genom att skapa positiva förväntningar 

om att det skulle ordna sig eller säga att efter det här blir det bättre, eller försäkra att de var 

utom fara, att ljuden de hörde var ofarliga. Wassenaar et al. (2014) har tidigare visat att det 

hos patienter som inte får höra positiva budskap kan uppstå otrygga känslor. För patienters 

trygghet kan det därför vara viktigt att få höra positiva budskap, något som 

specialistsjuksköterskor kan bidra med och vara medvetna om. 

I resultatet framkommer att flera av specialistsjuksköterskorna försökte göra patienter 

delaktiga. Aspekter de lyfte var att efterfråga hur patienter vill ha det, att åtgärda sådant som 

är viktigt för dem, att motivera varför en behandling eller ett sätt är att föredra framför ett 

annat, förmedla att saker skulle göras tillsammans och att det var svårt att göra patienter 

delaktiga då de inte ville ha vård eller kunde ta ställning till vården som erbjöds.  

Tidigare studier har visat på vikten av att patienter är delaktiga i sin vård i en högteknologisk 

miljö (Hupcey, 2000; Mauleon et al., 2007; Wassenaar et al., 2014). Tidigare studier stärker 

vikten av specialistsjuksköterskornas strävan att göra patienter delaktiga. I resultatet 

framkommer vidare att det kan vara svårt att göra patienter delaktiga då de inte vill ha vård 

eller kan ta ställning till vården som erbjuds. 

8.1.3 Att bemöta patienter 

I resultatet framkom att specialistsjuksköterskornas bemötande av patienter hade en viktig 

roll för patienters trygghet. Specialistsjuksköterskor kan påverka det genom sitt uppträdande 

och genom att ge ett tryggt och säkert intryck. Det framkom också att patienter vill ha olika 

mängd kontroll och att specialistsjuksköterskor kan möta patienter de inte når fram till. 

De flesta av specialistsjuksköterskorna uppgav i resultatet att deras uppträdande kunde 

påverka patienters trygghet. De kunde påverka sitt uppträdande genom att uppträda lugnt, 

tänka på kroppsspråk och tonläge. Humor, att vara trevlig och artig framhölls som positiva 

faktorer medan negativa uttryck som “Oj!” framhölls som negativa. Det framkom också att 

det kunde vara viktigt att balansera ett professionellt förhållningssätt med ett avslappnat 

sätt. Berg et al. beskriver att ett lugnt uppträdande från personalen kan bidra till lugn hos 

patienter. Wassensaar et al. (2014) beskriver personalens attityd som viktig för patienters 

trygghet. Ett irriterat eller besvärat uppträdande kan resultera i otrygghet (Löf et al., 2008). 

Tidigare studier visar att omsorgsfullt och professionellt bemötande kan inge trygghet till 

patienter (Löf et al., 2008; Mylén, et al., 2016; Saxon, et.al, 2017; Wassenaar, et al., 2014). 

Specialistsjusköterskornas uppfattning om att deras uppträdande kan påverka patienters 

trygghet stärks av tidigare studier, ett lugn eller professionellt uppträdande kan vara positivt 

för trygghet. I resultatet beskrivs positiva uppträdanden bidra till trygghet medan tidigare 

forskning visar på koppling mellan negativa uppträdanden och otrygghet. Den slutsats som 

kan dras med resultatet och tidigare forskning är att specialistsjuksköterskor kan påverka 

tryggheten hos patienter genom sitt uppträdande. 
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Några specialistsjuksköterskor framhävde att patienter ville ha olika mängd kontroll. Det 

rapporterades om att de behöva anpassa sitt sätt för att förmå patienter att lämna över 

kontroll, att de kunde behöva uppmuntra till det eller att de kunde vara tvungen att låta 

patienter hantera situationen själva och bibehålla sin kontroll. I en studie av Almerud et al. 

(2007) framkommer att patienter kan lämna över sin kontroll till vårdpersonal ifall miljön 

upplevs vara otrygg och skrämmande men att det kan medföra att patienter blir mer sårbara. 

Watson (2008) belyser vikten av att hjälpa patienter att behålla så mycket kontroll som 

möjligt samt stötta dem i bristen på kontroll för att möta deras behov mer autentiskt och 

tryggt. Förlust av kontroll har beskrivits kunna ge otrygga känslor (Hupcey, 2000; 

Wassenaar et al., 2014). Specialistsjuksköterskors uppfattning om att patienter vill ha olika 

mycket kontroll och ibland behöver hjälp eller uppmuntran att lämna över, samt ibland 

måste få använda sina egna strategier, delas av tidigare forskning som också tillägger 

patienters ambivalens kring att lämna över och risk för otrygghet vid förlust av kontroll. 

I resultatet framkom att en majoritet av specialistsjuksköterskorna mött patienter dem inte 

når fram till, detta kunde bero på att patienter var i chock, hade kraftig oro eller smärta. En 

lösning dem såg på detta var att ge läkemedel mot symtomen för att försöka möta patienter i 

ett senare skede. I resultatet nämns också att tiden vara en faktor som påverkade möjligheten 

att möta patienter. Specialistsjuksköterskor kunde även överlåta kontakten till någon annan 

om de skapade en bättre kontakt med patienter. Översiktliga sökningar efter studier som 

lyfter specialistsjuksköterskor som inte når fram till patienter har inte genererat några 

resultat vilket kan tyda på att det är ett otillräckligt utforskat område. 

8.1.4 Att skydda patienter från den högteknologiska miljön 

I resultatet framkommer att några specialistsjuksköterskor inger trygghet genom att skapa en 

lugn och trygg miljö för patienter. Detta kunde genomföras genom att minska ljud, starkt ljus 

och andra obehagliga synintryck. En annan åtgärd som belystes i resultatet var att ge tid och 

möjlighet till vila för patienter. 

I resultatet framkom att de flesta av specialistsjuksköterskorna ansåg att ett tryggt och säkert 

intryck kunde inge trygghet till patienter. Ett sådant intryck kunde ges genom att utstråla 

trygghet i sin yrkesroll, situation och miljö samt genom att ha ett tryggt handhavande av 

apparaturen, något som krävde att man var väl utbildad i apparaturen. I resultatet lyfts även 

vikten av att ha ett lugnt uppträdande trots en rörig och bullrig miljö. Vidare i resultatet 

belyses att ett stressat uppträdande hade negativ effekt på trygghet och att hantering av 

apparater kunde ta fokus och tid från patienter. Tidigare forskning av Wassenaar et al. (2014) 

belyser att patienter kan uppleva trygghet när de ser att vårdpersonalen har kontroll. Watson 

(2008) belyser att patienter kan få en känsla från specialistsjuksköterskan huruvida miljön är 

trygg eller otrygg. Studier visar också att patienter kan uppleva att det är apparater som 

vårdas istället för de själva (McKinley et al. 2002) eller att apparaturen upptar vårdarens 

uppmärksamhet och tid vilket kan skapa ett hinder för att upprätthålla en personcentrerad 

vård (Galvin, 2010). Specialistsjuksköterskornas uppfattning om att utstråla trygghet är 

jämförbar med tidigare forskning. Uppfattningen om att apparaterna kan ta fokus delas 

mellan specialistsjuksköterskorna och patienter. 
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Tidigare studier visar att miljön kan påverka patienter till att bli trygga eller otrygga (Berg et 

al., 2013; Mauelon et al., 2007; Olausson et al., 2013; Tunlind et al., 2015; Wassenaar et al., 

2014). Att upprätthålla trygghet kan vara viktigt för dem som upplever att de inte behärskar 

sin miljö (Watson 2008). Genom att påverka ljud och ljus kan trygghet främjas (Mauelon et 

al., 2007; Olausson et al., 2013; Wassenaar et al., 2014). Att uppleva frånvaron av hot eller 

fara i miljön är avgörande för en persons välbefinnande enligt Watson (2008). Genom att 

göra miljön ordningsam och ge den ett strukturerat utseende kan trygghet inges (Berg et al., 

2013). Enligt Watson (2008) så ska specialistsjuksköterskan skapa en helande miljö som 

skyddar och stödjer patienter till att återfå hälsa och återhämtning. 

Specialistsjuksköterskorna försökte göra åtgärder för att skapa en lugn och trygg miljö, vikten 

av detta har tidigare visats i studier. Åtgärderna specialistsjuksköterskorna var i enlighet med 

vad tidigare forskning visat och vad Watson (2008) anser krävs för att främja 

återhämtningen och hälsan hos patienten. 

8.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet har en kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod. För att 

bedöma kvaliteten på examensarbetet används begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet vilket Mårtensson & Fridlund (2017) menar är begrepp 

som passar sig för kvalitativ forskning. I examensarbetet användes induktivt förhållningssätt. 

Den valda designen var bäst lämpad då deduktivt förhållningssätt enligt Henricson och 

Billhult (2017) kräver en teori eller modell att utgå ifrån vilket inte ansågs lämpligt då det 

hade riskerat att påverka deltagarna i examensarbetets levda erfarenheter och därmed också 

påverkat trovärdigheten av resultatet. Eftersom resultatet ska baseras på enskilda 

specialistsjuksköterskors erfarenheter så passar inte kvantitativ metod för att nå 

examensarbetets syfte. 

Begreppet trygghet var ett nyckelord i examensarbetets syfte. Trygghet saknar en direkt 

översättning i engelskan och måste beskrivas eller tolkas varför svårigheter att göra en 

litteraturöversikt skulle uppstå. Det finns tidigare studier kring patienters upplevda trygghet i 

högteknologisk miljö men mindre om specialistsjuksköterskors erfarenheter av att inge 

trygghet vilket vidare motiverar examensarbetets design. 

Målet med urvalet var delvis att få en variationsbredd som speglade specialistsjuksköterskor 

inom såväl anestesi som IVA, därav valdes fem personer av varje profession att delta i 

intervjuerna. Vidare så var spridd variation gällande deltagarnas ålder och antal år som 

specialistsjuksköterska bidragande till variation på svaren. Enligt Henricson (2017) ökar 

variationer i urvalet trovärdighet i överförbarhet av examensarbetet och trovärdighet i 

urvalet. Inklusionskriterierna var tänkta att bidra med innehållsrika beskrivningar. I enlighet 

med detta sattes en nedre gräns på två års erfarenhet som specialistutbildad då det ansågs 

rimligt att anta att de hunnit bli mer bekväm i sin yrkesroll och därför kan bidra på ett bättre 

sätt i examensarbetet. Vidare skulle deltagarna vara kliniskt verksamma vilket skulle bidra 

med färska erfarenheter för att bidra med ett trovärdigt resultat. Erfordrat antal deltagare 

erhölls med gällande urvalskriterier vilket talar för att de var lämpliga. Deltagarna i 
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examensarbetet var samtliga kvinnor, något som ytterligare hade kunnat bidra till 

variationsbredd var en variation av kön (Henricson & Billhult, 2017). Med hänsyn till tiden 

som avsatts för examensarbetet upplevdes det som tillräckligt med de deltagare som anmälde 

intresse och därför inte befogat att vidare söka upp andra deltagare. Kontakt med en manlig 

intresserad deltagare fördes men denne deltog aldrig i examensarbetet då erfarenheten inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. Andra inklusionskriterier hade kunnat innebära andra 

deltagare och en annan variationsbredd men med resonemanget om att bli bekväm i sin 

yrkesroll går det fortsatt att motivera och försvara de satta inklusionskriterierna. 

En provintervju genomfördes för att testa intervjufrågornas tillförlitlighet, detta gjorde 

ansvariga för examensarbetet tillsammans. Efter provintervjun diskuterades intervjufrågorna 

och dess svar mellan intervjuarna vilket ledde till små förändringar av frågorna för att 

tydligare svara på examensarbetets syfte. Det skedde även en diskussion kring hur 

förfarandet av provintervjun för att få samsyn och lärdomar kring intervjuteknik. Detta 

bidrog till att utveckla kvaliteten i kommande intervjuer vilket kan bidra till pålitlighet. 

Provintervjun inkluderades vilket gör att svaren ur den kan ha skiljt sig något mot andra 

intervjuer även om de svarade på syftet vilket kan påverka trovärdighet. Resterande 

intervjuer delades sedan upp så att alla deltagare från anestesin intervjuades av intervjuaren 

som läste anestesiutbildningen och vice versa gällande IVA. Intervjuarnas förförståelse och 

tidigare erfarenheter utnyttjades för att skapa en ökad förståelse för deltagarnas berättelser 

samt en ökad möjlighet att skapa flyt i intervjuerna. En reflekterad men kontrollerad 

förförståelse har använts genom analysprocessen för att undvika att förförståelse påverkar 

resultatet. Genom att belysa förförståelse och erfarenhet och hur den påverkar 

datainsamlingen kan en ökad pålitlighet för examensarbetet skapas (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Successivt utvecklades intervjuarna i sin roll och blev skickligare i intervjuteknik vilket 

också kan ha påverkat utfallet på intervjuerna från de första till de senare. 

Enligt Danielsson (2017b) ska antalet intervjupersoner anpassas efter metod och syfte och att 

intervju med öppna frågor bör eftersträva 20 deltagare som riktlinje, dock så belyser hon 

vidare att även fem personer kan ge rik data. I examensarbetet inkluderades 10 deltagare. 

Resultatet som framkom bedöms bestå av rik data då det var många erfarenheter som 

svarade på syftet som lyftes fram samt med relativ hög samstämmighet deltagare emellan 

vilket tyder på en viss datamättnad. 

Förberedelser gjordes för att göra miljön för intervjuerna avslappnad, detta genom avskildhet 

och förebyggande av störande moment. Att försöka skapa sådan stämning kan spela en viktig 

roll för intervjuerna, innehållet och därigenom giltighet och trovärdighet (Danielson, 2017a). 

Placeringen i rummen skilde sig åt mellan intervjuerna då olika förutsättningar fanns i olika 

rum, något som upplevdes ha viss påverkan på dynamik i samtalen mellan intervjuare och 

deltagare. På grund av god kvalitet på diktafon var det enkelt att höra tydligt och transkribera 

utförligt vilket bidrar till pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Att analysera kvalitativ data kan inte göras utan att lägga in subjektiva värderingar (Elo & 

Kyngäs, 2008). Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) kan bekräftelsebarhet stärkas av att 

data fortsatt behålls neutral. I analysen har meningsbärande enheter som är textnära 

plockats ut och hanterats dynamiskt under gruppering och kategorisering. Mårtensson och 
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Fridlund (2017) framhäver vidare att flera infallsvinklar bidrar till bekräftelsebarhet. Genom 

att hela analysprocessen gjorts gemensamt av författarna och att handledare har fått ta del av 

och delge åsikter om gruppering och kategorisering har detta kunnat stärkas. För att förhålla 

sig neutral måste data belysas från alla aspekter, försök till detta har gjorts. Genom att 

materialet lästes igenom flera gånger och processen pågick tills samstämmighet kring 

innehållet uppstod och inget mer framkom bör detta bidra till bekräftelsebarhet. Exempel på 

analysprocessen går att ta del av i tabell 1. 

Huruvida ett resultat är överförbart är upp till läsaren att bedöma. Försök att förenkla denna 

bedömning har gjorts genom att tydligt beskriva metod och resultat. Enligt Danielson 

(2017b) kan resultat från studier med kvalitativ innehållsanalys inte generaliseras, däremot 

kan det vara överförbart till liknande kontext som avser situationer eller grupper. Resultatet i 

detta examensarbetet kan vara överförbart till andra specialistsjuksköterskor som är 

verksamma i en högteknologisk miljö. Examensarbetet har i samtliga steg genomförts 

gemensamt av ansvariga för examensarbetet utom där så nämns. 

8.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetets gång har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer 

beaktats. Huvudkraven kring information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har 

kunnat följas utan att något som upplevt som etiska hinder uppstått. Verksamhetschefer 

erhöll skriftlig information kring examensarbetet och kontaktuppgifter till författarna och 

handledare tillhandahölls i förväg. Att ta hjälp av vårdenhetschefer för att nå ut till möjliga 

deltagare via mail ansågs vara av vikt för examensarbetets genomförande. Genom att 

deltagarna på förhand fick såväl skriftlig information (Bilaga B) som muntlig information 

kring examensarbetet, kontaktuppgifter till författare och handledare, möjlighet att ställa 

frågor och information om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas 

utan negativa påföljder så efterföljdes samtyckeskravet. Samtliga deltagare gav sitt skriftliga 

samtycke vid intervjutillfällena och fullföljde deltagande. Deltagarna fick också information 

om att materialet från deras deltagande hanterades konfidentiellt, allt som kunde kopplas till 

dem har förvarats inlåst i fysisk form eller lösenordsskyddat i elektronisk form. Inga skäl att 

misstänka att konfidaliteten brutits finns, samtliga uppgifter kring deltagarna kommer att 

raderas efter godkännande av examensarbetet. Uppgifter från deltagarna har inte använts till 

annat syfte än detta examensarbete. Åtgärder att värna om deltagarna enligt ovan har 

eftersträvats. Risken för skadlig påverkan på enskild individ bedöms inte överstiga nyttan av 

den ökade kunskap som examensarbetet bidrar till. Enligt Elo och Kyngäs (2008) kan 

kvalitativ data inte analysera utan att lägga in subjektiva värderingar vilket innebär att egen 

förförståelse måste påverka resultatet i viss mån. Försök har gjort att sträva efter att 

minimera denna påverkan för att skapa ett så överförbart resultat som möjligt. 
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9 SLUTSATS 

Resultatet av examensarbetet beskriver specialistsjuksköterskors erfarenheter av att inge 

trygghet till patienter i en högteknologisk miljö. Specialistsjuksköterskorna beskrev sina 

erfarenheter utifrån två huvudkategorier; att kommunicera med patienter och att värna om 

patienter. Specialistsjuksköterskorna belyste att information till patienter kan främja 

trygghet och att det är viktigt att anpassa information. Specialistsjuksköterskorna uppgav att 

de kunde inge trygghet genom att se patienter. Det kunde de göra genom att se individen, 

genom att visa närvaro gentemot patienter, genom ett individuellt bemötande, genom att 

förmedla positiva budskap och genom att främja delaktighet. Specialistsjuksköterskorna 

uppgav att deras bemötande av patienter spelar en viktig roll för patienters trygghet. De 

kunde påverka bemötande genom sitt uppträdande och bidra till trygghet genom att ge ett 

tryggt och säkert intryck. Det framkom också att sjuksköterskor upplever att patienter vill ha 

olika mängd kontroll och att specialistsjuksköterskor kan möta patienter de inte når fram till. 

Specialistsjuksköterskorna beskrev att det kan vara positivt för patienters trygghet att skydda 

dem. Det kunde de göra genom att skapa en lugn och trygg miljö.  

10 KLINISK TILLÄMPNING 

Resultatet i examensarbetet kan bidra till specialistsjuksköterskor kliniska förmåga att vara 

lyhörda och igenkännande för hur de kan inge trygghet till patienter i den högteknologiska 

miljön. Resultatet kan också bidra till att synliggöra svårigheter för specialistsjuksköterskor 

att inge trygghet i en högteknologisk miljö, något som kan bidra till medvetenhet på 

individnivå och att påverka förutsättningarna att inge trygghet på organisatorisk nivå. 

11 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I resultatet framkommer att det finns många liknande erfarenheter mellan 

specialistsjuksköterskor inom anestesi respektive intensivvård. Detta examensarbete syftade 

inte till att belysa eventuella skillnader mellan specialiteterna, något vidare forskning skulle 

kunna inrikta sig mot. I examensarbetet framkommer ett brett perspektiv på 

specialistsjuksköterskors erfarenheter av att inge trygghet till patienter. Det framkom 

erfarenheter om att trygghet till barn inges på ett annat sätt, något denna studie inte syftade 

till att belysa men som kan utgöra viktig kunskap i för det riktad forskning. Det framkom 

också att specialistsjuksköterskor kunde mötas av patienter de inte når fram till, inte minst 

vid akuta situationer. Vidare forskning kring patienters trygghet vid akuta situationer skulle 

ytterligare kunna belysa denna problematik. 
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BILAGA A; MISSIVBREV VERKSAMHETSCHEF 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

  

2018-12-18  

Förfrågan om tillåtelse att genomföra intervjustudie 

Hej! 

Vi heter Andreas Näsström och Joel Hellström och läser specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning anestesi respektive intensivvård vid Mälardalens högskola, Västerås. Under våren 2019 

planerar vi genomföra en intervjustudie som ska resultera i en magisteruppsats. Vår studies syfte är 

att belysa specialistsjuksköterskors erfarenheter av att inge trygghet till patienter i en 

högteknologisk miljö. 

Genom att sammanställa specialistsjuksköterskors erfarenheter är vår förhoppning är att vi ska kunna 

bidra till att skapa en bredare kunskap för hur våra professioner kan främja vården av patienter i den 

högteknologiska miljön. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det innebära att 

vecka ett till tre -2019 samt vecka 14 till 16 -2019 önskar vi genomföra fem intervjuer med fem olika 

specialistutbildade sjuksköterskor från din verksamhet som har minst två års arbetslivserfarenhet inom 

sin specialitet. Varje intervju beräknas ta upp till 30 minuter. 

Intervjuerna kommer spelas in med en diktafon. All insamlad data kommer att hanteras beaktande 

forskningsetiska krav, samt avidentifieras med respekt för konfidentialitet enligt 

Dataskyddsförordningen (GDPR). Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när 

som helst utan förklaring eller negativ påföljd. 

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. Ni 

kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. Om du som verksamhetschef 

tillåter genomförandet av studien vid din verksamhet var god informera Andreas eller Joel via mail. Vid 

övriga frågor eller funderingar kontakta gärna oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Näsström Joel Hellström  Annica Lövenmark 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Handledare  

anm18001@student.mdh.se jhm18002@student.mdh.se annica.lovenmark@mdh.se 

      Telefon: 021-10 70 10 
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Samtycke till genomförande av intervjustudie med syfte att belysa specialistsjuksköterskans 

erfarenheter av att inge trygghet till patienter i en högteknologisk miljö. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska genomföras. 

Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet: 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B; MISSIVBREV DELTAGARE 

Akademin för hälsa, vård och 

välfärd 

Mälardalens högskola 

2018-12-18 

Tillfrågan om deltagande i en intervjustudie 

Hej! 

Vi heter Andreas Näsström och Joel Hellström och läser specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning anestesi respektive intensivvård vid Mälardalens högskola, Västerås. Under våren 2019 

genomför vi en intervjustudie som ska resultera i en magisteruppsats. Vår studies syfte är att belysa 

specialistsjuksköterskors erfarenheter av att inge trygghet till patienter i en högteknologisk 

miljö. Med hjälp av dina erfarenheter kan vi förhoppningsvis bidra till att vår profession utvecklas i 

vårdandet av patienter i den högteknologisk miljön.  

Vi önskar att deltagarna till studien har minst två års yrkeslivserfarenhet inom anestesi eller 

intensivvård för att bidra med välutvecklade erfarenheter gällande studiens syfte. 

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

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du är en utav tio intervju deltagare. En intervju 

planeras pågå i upp till 30 minuter och tid kommer avsättas i samråd med din verksamhetschef ifall du 

önskar genomföra intervjun på arbetstid. Intervjun består av några utvalda öppna frågor relaterat till 

syftet samt eventuella följdfrågor för att vidareutveckla svaren. Samtalet kommer spelas in med en 

diktafon för att sedan skrivas ut och analyseras för att upptäcka mönster mellan alla genomförda 

intervjuer till studien. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan någon negativ påföljd samt utan att 

behöva ange någon orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och insamlat 

material kodas och förvaras så att bara författarna och handledare till studien kan ta del av insamlade 

uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter kunna härledas till dig eller din arbetsplats. 

Du kommer också, om du så önskar, få ta del av det färdiga resultatet när studien är färdig. 

Om du är intresserad av att delta i studien är vi är tacksamma för mailsvar så snart som möjligt till 

Andreas eller Joel. Vid övriga frågor eller funderingar kontakta gärna oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Näsström        Joel Hellström  Annica Lövenmark 

Leg. Sjuksköterska          Leg. Sjuksköterska  Handledare  

anm18001@student.mdh.se jhm18002@student.mdh.se annica.lovenmark@mdh.se 

       Telefon: 021-10 70 10 

 

 

 



 

 

Samtycke till att deltaga i intervjustudien med syfte att belysa specialistsjuksköterskans 

erfarenheter av att inge trygghet till patienter i en högteknologisk miljö. 

 

Jag har informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom 

informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga informationen om projektet 

och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange orsak, kan 

avbryta mitt deltagande i studien utan negativ påföljd. 

 

 JA, jag vill delta i intervjustudien och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar 

behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C; INTERVJUGUIDE 

Frågor:    Deltagare: 
 

- Hur tror du patienter kan uppleva miljön där du är verksam? 
 
 
- Är det viktigt för dig att dina patienter känner sig trygga? 

 
-Om ja: - Vad kan du göra för att skapa trygghet för dina patienter? 

-Om nej: - (följ upp med följdfråga) 
 

 
- Kan du berätta om en situation då du kände att du skapade trygghet för en patient? 
 
 
- Kan du berätta om en situation då du kände att du inte lyckades inge trygghet till en 
patient? 
 
 
- Vad skulle du behöva för att kunna göra ett ännu bättre arbete med att skapa 
trygghet för patienter i den högteknologiska miljön? 
 
 
- Är det något mer du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 
 

 

Följdfrågor:   Utanför intervju: 
 

Hur menar du?   Arbetade år inom specialitet: 
 
Motivera varför   Ålder på deltagare: 
 
Kan du ge ett/fler exempel?  Frivilligt deltagande! 
 
Kan du utveckla det?  Anonymitet! 
 
Hur tänkte du då?   Avsluta med att summera frågorna! 
 
Hur upplevde du det?  Erbjuda exemplar av färdig studie! 
 
Hur gör du det? 

 

 

 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


