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Abstract 

Background: The majority of patients that are going to need anesthesia  before surgical 

procedures are afraid of being anesthesised and the surgical procedure awaiting. It is difficult 

to define what security for the patient is and how it can be created for the individual, as this 

can vary from individual to individual. The sense of  security is an important part of health 

and wellbeing and is included as a criteria for health and medical care, that is included in 

Swedish hälso och sjukvårds lagen. According to this, so must medical care meet the need of 

the patient security during care. It is important that the anesthesia nurse understands and 

realizes the importance of  the feeling of security for the patient, and so enables him/her to 

give increased security when needed. 

Aim: The Aim of this study was to examine the anesthesia nurses strategies for create a sense 

of security in patients before anesthesia. 

Method: This study consist of a qualitative content analysis with an interview guide based on 

semi-constructed questions. Twelve anesthesia nurses  from three different hospitals in the 

west of Sweden were interviewed. 

Result: The result builds upon three main categories: Communication, With help of outer 

factors and personalized care. 

Conclusion: To adapt the meeting from the patient perspective was as important to create a 

sense of security. The anesthesia nurse created a sense of security through communication by 

informing the patient and through body contact. A sense of security was also created through 

the anesthesia nurses approach to the patient, good team work and through medications. An 

important aspect to create a sense of security was to let a next of kin be a support. 
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Abstrakt  

Bakgrund: Majoriteten av alla patienter som skall sövas inför en operation är rädda för den 

anestesi och kirurgi som väntar. Det är svårt att definiera vad trygghet innebär och hur det kan 

skapas för en enskild person, eftersom detta kan variera från individ till individ. Trygghet är 

en viktig del av hälsa och finns med som krav på hälso- och sjukvården i hälso- och 

sjukvårdslagen. Enligt denna ska vården kunna tillgodose patientens behov av trygghet under 

vårdtiden. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår och inser vikten av att skapa trygghet för 

patienten, för att kunna ge en ökad trygghet när det behövs.  

 Syfte: Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskors strategier för att skapa 

trygghet hos patienter inför en anestesi.  

 Metod: Examensarbetet består av en kvalitativ innehållsanalys med en intervjuguide baserad 

på semistrukturerade frågor. Studien utgår från intervjuer med tolv stycken 

anestesisjuksköterskor verksamma vid tre olika sjukhus i västra Sverige.  

 Resultat: Resultatet bygger på tre huvudkategorier: Kommunikation, Med hjälp av yttre 

faktorer samt Individanpassadvård.  

 Slutsats: Att anpassa mötet utifrån patienten var viktigt för att skapa trygghet. 

Anestesisjuksköterskan skapade trygghet genom att kommunicera, informera samt via 

kroppskontakt. Trygghet skapades även genom anestesisjuksköterskans förhållningssätt 

gentemot patienten, samt, ett gott teamarbete och med hjälp av läkemedel. En viktig aspekt i 

processen med att skapa trygghet var även att låta anhöriga få vara en stöttande del inför 

anestesi. 
 Nyckelord: Anestesi, Trygghet, Preoperativt, Patient 
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Bakgrund 

Trygghet 
Ordet trygghet är i det svenska språket ett brett begrepp och kan upplevas individuellt 

beroende på personens livssituation. Det är svårt att definiera vad trygghet innebär och hur det 

kan skapas för en enskild person, eftersom detta kan variera från individ till individ (Peterson 

& Blomqvist, 2010). När trygghet översätts till engelska finns det många fler ord att använda 

sig av för att rama in begreppet så som "security, safety, confidence, certainty and trust" 

(Petersson & Blomqvist, 2010, s 26).    

När goda relationer skapas och ett samförstånd mellan individer uppstår, växer en form av 

tillit fram vilket är en form av trygghet (Dahlberg, segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Pettersson och Blomqvist (2010) menar att trygghet kan förklaras genom en inre 

känsla som är baserad på tillit till sig själv och till andra (Petersson & Blomqvist, 2010). 

Upplevelsen av tillit existerar i alla mänskliga möten och kan delas upp i tre områden; tilliten 

till sig själv, tilliten till andra och tilliten till system. Tillit är rotad i vårt omedvetna och växer 

fram genom livet i en omgivning fylld av värme, respekt, acceptans, förtroende och 

pålitlighet. För att människan ska kunna skapa ett meningsfullt liv på egna villkor behövs tillit 

och den sätts på prov i svåra livssituationer. Tillit i en vårdrelation är en förutsättning för att 

patienten ska våga anförtro sig till anestesisjuksköterskan. Denna tillit kan växa fram genom 

anestesisjuksköterskans öppenhet, engagemang och pålitlighet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010)  

Trygghet är en viktig del av hälsa och finns med som krav på hälso- och sjukvården i hälso- 

och sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763). Enligt denna ska vården kunna tillgodose patientens 

behov av trygghet under vårdtiden (SOSFS 1982:763). I patientlagen (SFS 2014:821) finns 

även krav på att patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet ska tillgodoses.   

Avsaknad av trygghet och upplevelse av hot kan beskrivas som otrygghet. När en individ 

utsätts för hot uppkommer en önskan om att undkomma hotet och återställa tryggheten 

(Dahlberg et al, 2003). Yttre faktorer till trygghet anses vara kopplad till kontroll, en god 

miljö och kunskap. Inre trygghet anses vara kopplad till en upplevelse av sammanhang och 

mening. Närhet till andra kan även ge en viss trygghet. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår 

och inser vikten av att skapa trygghet för patienten, för att på det viset kunna ge en ökad 

trygghet när det behövs. Om en patient är tyst och inte ställer frågor anses denne acceptera allt 

som görs, men kan i verkligheten lida av en bristande grundtrygghet (Dahlberg & Segesten, 

2010). Det finns patienter som har beskrivit att trygghet är något som byggs upp under 

vårdtiden mellan sjuksköterska och patient. Tryggheten kan finnas i sjuksköterskans 

personlighet, men också genom yrkeskunskapen (Sellman, 2006).  Upplevelsen av trygghet 

har även beskrivits som att inte vara rädd för att vara ensam, att ha kontroll och att ha 

möjlighet att hantera svåra situationer (Peterson & Blomqvist, 2010).  Enligt Aasa, Hovbäck 

& Berterö (2013) har många patienter en oro över att inte ha kontroll över situationen. Genom 

att få möjlighet att tala med olika professioner kan patientens förtroende och trygghet hos 

vården stärkas och upplevelsen av att ha kontroll.  

 

Anestesisjuksköterskans profession 
Anestesiologisk omvårdnad är ett arbete i ständig förändring och innebär att sjuksköterskan 

måste följa med och bidra aktivt i utbildningar av nya behandlingsmetoder och teknologisk 

utrustning. Att rikta uppmärksamheten mot patienten och dennes upplevelser och erfarenheter 

är viktigt i det arbete som utförs (Gran-Brun, 2013). För att vården ska bli den bästa möjliga 
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står alltid patientens autonomi och individuella behov i centrum. Anestesisjuksköterskan ska 

inge patienterna tillit, trygghet, lugn och förvissa dem om att professionell vård ges. 

Anestesisjuksköterskan ska även genomföra anestesin utifrån patientens och behandlingens 

behov. Detta genom att skapa fri luftväg, bedöma, övervaka, dokumentera och observera 

såväl ventilation som cirkulation, narkosdjup, vätskebalans samt temperatur och där utefter ha 

handlingsberedskap (Gran-Brun, 2013; Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor, 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). Anestesisjuksköterskan styr 

huvudsakligen själv anestesins förlopp och ska kunna förebygga komplikationer, bedöma och 

identifiera risker och avvikelser från normala perioperativa förlopp samt arbeta preventivt för 

en postoperativ återhämtning (Gran-Brun, 2013). Anestesisjuksköterskan ska förbereda och 

övervaka under såväl lokal som generell anestesi, förbereda patienten både psykiskt och 

fysiskt inför operationen, smärtlindra, bedöma patientens tillstånd postoperativt och även vara 

sina kollegor behjälplig (Perry, 2005). Anestesisjuksköterskan ska arbeta utifrån de sex 

kärnkompetenserna: evidensbaserad vård, personcentrerad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård, samverkan i team och information. För att kunna upprätthålla 

en bra kvalitet och utveckling inom dessa sex områden krävs det att anestesisjuksköterskan är 

väl medveten om föränderligheten och individanpassningen till varje patient (Edberg et al, 

2013). Patientcentrerad vård som omvårdnadsteori innebär att patienten vårdas och bemöts 

som en individ, där patienten får möjlighet att vara delaktig och bestämma i sin egna vård.  

Genom att intressera sig för patienten och dennes livshistoria, mer än dess fysiska behov, 

innebär att personalen lär känna individen bakom patienten och på så vis får reda på 

erfarenheter, åsikter samt patientens personliga värderingar (Clarke, Hansson & Ross, 2003).  

 

Anestesisjuksköterskans möte med patienten 
De flesta patienter vill aktivt delta för att hitta en förklaring till sitt hälsoproblem och har i 

förväg bildat sig en uppfattning som kan vara till fördel för anestesisjuksköterska att få en 

inblick i. Anestesisjuksköterskan måste därför medvetet och strukturerat ge en individuell 

omvårdnad anpassad till den enskildes behov (Valeberg, 2013). Patienten befinner sig i en 

beroendeställning där sjuksköterskan inte bara har inflytande över den fysiska omvårdnaden 

utan även över patientens förförståelse av sig själv och situationen. Patienten är därmed 

beroende av att anestesisjuksköterskan behärskar praktiska färdigheter och har ett teoretiskt 

kunnande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Vårdmötet mellan patient och 

anestesisjuksköterska är ett tillfälle där verkligheten kan delas. Patienten och sjuksköterskan 

har ett lika värde samtidigt som vårdrelationen är osymmetrisk, då mötet uppstått på grund av 

patientens behov av vård. Anestesisjuksköterskan bör reflektera över människors ömsesidiga 

beroende av varandra och olika synvinklar av makt. Vår  självbild formas i mötet med andra 

människor (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För att kunna utföra anestesiologisk 

omvårdnad ska anestesisjuksköterskan i den preoperativa bedömningen kunna skapa tillit, 

förtroende och trygghet till patienten och anhöriga, samt informera och undervisa 

(Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor, Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård, 2012). En av anestesisjuksköterskan viktigaste uppgift i mötet med patienten 

inför anestesi är att stärka patientens förmåga till cooping, upplevelse av kontroll och 

trygghet. Detta kräver en god planering, respektfull och inkluderande hållning och 

professionellt praktiskt genomförande. 

 

Den oroliga patienten inför anestesi och operation 
Majoriteten av alla patienter som skall sövas inför en operation är rädda för den anestesi och 

kirurgi som väntar (Rudolfsson, 2014). Oron är inte konstant utan varierar och patienterna kan 
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ofta vara oroliga vid ankomsten till operationsavdelningen och därefter bli lugnare en period, 

för att sedan få ökad oro igen innan anestesin inleds (Haugen et al, 2009). Yilmaz, Sezer, 

Gürler och Bekar (2011) undersökning visar på vilka faktorer som skapade oro inför 

anestesin. I studien framkom att känslor av ensamhet, lågt socialt stöd, tidigare nedstämdhet 

och oro var bidragande faktorer (Yilmaz et al. 2011).  Ensamhet och gemenskap utesluter inte 

varandra. Ensamhet är i vården ofrivillig, vilken kan yttra sig genom en känsla av att inte bli 

förstådd av vårdaren. Denna känsla kan öka om patienten befinner sig i en utsatt situation och 

är i behov av vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Rädsla för smärta och obehag, ovisshet kring 

operationens resultat och förlust av kontroll genom att hamna i beroendeställning var faktorer 

som skapade ångest och oro (Crockett, Gumley & Longmate, 2007). Även tankar på att vara 

medvetslös, vakna under operationen eller dö var saker som bidrog till oro (Mitchell, 2010). 

Andra orsaker till oro inför anestesin var att vänta, trolig smärta, kvinnligt kön och ovisshet 

(Mitchell, 2012). Tidigare positiva upplevelser, känslor av säkerhet, ett bra omhändertagande 

och adekvat information minskade oron för en del patienter (Mitchell, 2010). Patienter som 

genomgått generell anestesi upplever en större oro än patienter som fått regional anestesi. 

Kvinnliga patienter är mer oroliga än män, och oron visar sig tidigare. Kvinnliga patienter 

föredrar även att i det peroperativa skedet ha en anhörig eller vän med sig eller att prata med 

andra patienter (Mitchell, 2012). Ängslan och oro pre- såväl postoperativt bidrar till en ökad 

psykisk- och fysisk stress. Detta kan i sin tur leda till att en fördjupad anestesi blir nödvändig 

genom att använda mer läkemedel pre-, per- och postoperativt. En fördjupad anestesi kan 

medföra respiratoriska och cirkulatoriska komplikationer som t. ex blodtrycksfall och 

atelektasbildning (Perks, Chakravarti & Manninen, 2009). Oro startar en stressreaktion i 

kroppen vilken aktiverar sympatiska nervsystemet och därmed immunsystemet. En 

försvarsmekanism startas och kroppen gör sig redo för flykt/strid. Biologiska substanser 

frisätts och påverkar kroppens svar på inflammation, vilket leder till förlängd återhämtning 

och läkningstid (McCance & Huether, 2006). 

 

Anestesi 
Ordet anestesi kommer från grekiskan aisthesis och betyder känsellöshet. Bortfall av alla 

medvetna sinnesintryck i hela eller delar av kroppen kommer att ske vid anestesi. Generell 

anestesi innebär att patienten blir medvetslös genom att läkemedlet påverkar det centrala 

nervsystemet, ger analgesi samt hämmar autonoma reflexer. Vid vissa kirurgiska ingrepp 

krävs att muskelrelaxantia ges för att en liten muskelryckning inte ska få katastrofala följder. 

Generell anestesi kan uppnås genom att ge patienten gas att andas eller intravenösa läkemedel 

och ofta kan en kombination av dessa väljas (Valeberg, 2013). Under lokal och regional 

anestesi är patienten vaken under operationen (Mauleon, Palo-Bengtsson & Ekman, 2005). 

Lokal anestesi innebär att motoriska-, sensoriska- och autonom nervtransmission blockeras 

(Albert, Hockemeyer, Kulcsar, & Shorten, 2007). Regional anestesi innebär att nerver i ett 

visst område blockeras så patienten inte känner någon smärta i den behandlande regionen 

(Albert et al, 2007). På operationsdagen är det anestesisjuksköterskan som tar emot patienten 

och detta är ett kort men viktigt möte, då det första omhändertagandet har stor betydelse den 

relation som skapas mellan sjuksköterska-patient. Många patienten upplever rädsla och ångest 

inför operationen och det är därför viktigt att kunna förmedla trygghet till patienten (Halldin 

& Lindhal, 2014).   
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Problemformulering 
Att skapa trygghet för patienter inför anestesi är ingen lätt uppgift då trygghet är både brett 

och komplex samt upplevs individuellt. Detta medför en utmaning för anestesisjuksköterskan 

som enligt författningar har en skyldighet att tillgodose patientens trygghet (SFS 

2014:821;SOSFS 1982:763). Oro och otrygghet hos patienter försvårar eventuell sövning och 

bidrar till att större mängd läkemedel måste ges. Oron är även negativ för smärta som såväl 

läkningsprocessen postoperativt, vilket gör det än mer viktigt att skapa trygghet. Då många 

patienter är rädda och otrygga inför anestesi (Rudolfsson, 2014), medför detta en utmaning för 

anestesisjuksköterskan som måste hitta olika strategier för att trygghet ska kunna skapas och 

hälsa bevaras. Det är därför av stor vikt att kunna lyfta fram hur anestesisjuksköterskan skapar 

trygghet för patienter inför anestesi.   

 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskors strategier för att skapa trygghet 

hos patienter inför en anestesi. 

 

 

Metod 
Arbetet är en empirisk studie med en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning innebär enligt 

Kvale och Brinkman (2012) att söka förståelse av individers upplevda fenomen. Enligt 

Danielsson (2012a) är intervjun ett bra arbetsredskap för att få kunskap om ett fenomen där 

det finns begränsat med forskning eller beskrivning av situationer. Examensarbetet består av 

semistrukturerade intervjuer med 12 anestesisjuksköterskor. Fyra av deltagarna var män och 

åtta var kvinnor. Informanternas arbetslivserfarenhet varierade mellan 2 till 34 år inom yrket. 

 

Design 
Semistrukturerade frågor användes för att få relevanta och djupa svar på syftet (Polit & Beck, 

2012). Resultatet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys då det kunde tolka och 

beskriva materialet djupare samt att det var en lämplig metod vid stora datamängder som 

uppkommer vid en intervjustudie (Danielsson, 2012b).   

 

Undersökningsgrupp 
Inklusionskriterierna var att de som intervjuades skulle vara anestesisjuksköterskor, samt varit 

verksamma inom området under minst ett år. För att få större bredd ville författarna även 

inkludera anestesisjuksköterskor med så stort åldersspann som möjligt inom yrket samt olika 

kön.          

                          

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes via 12 intervjuer på operationsavdelningar vid tre stycken 

sjukhus i västra Sverige. Information om undersökningen och ansökan om tillstånd att få 

genomföra intervjuerna skickades till verksamhetschefen inom dess område och respektive 

sjukhus. När tillstånd erhållits från verksamhetscheferna skickades informationsbrev ut till 
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vårdenhetscheferna på de operationsavdelningar författarna utförde intervjuerna. Varje 

vårdenhetschef ombads utifrån inklusionskriterierna välja ut fyra informanter av alla som ville 

delta, med en variation i kön, yrkeserfarenhet och ålder. Informationsbrev skickades sedan till 

de anestesisjuksköterskor som valde att delta. Informanterna bestod av fyra män och åtta 

kvinnor i en varierande ålder mellan 35-62 år samt en yrkeserfarenhet mellan 2-34 år inom 

området. Författarna utförde två provintervjuer tillsammans dels för att pröva om 

intervjuguiden besvarade vårt syfte och dels för att öva på intervjutekniken. Dessa 

provintervjuer ingick sedan i studien. Intervjuerna spelades in på band och varade mellan tio 

till fyrtio minuter. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant med pauser, suckningar, 

hostningar osv för att behålla innebörden och känslan i intervjun (Kvale & Brinkman, 2012). 

Transkriberingen av intervjuerna kodades utifrån den ordning intervjuerna genomfördes med 

intervju 1-12. 

 

Dataanalys 
Dataanalysen gjordes utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. En induktiv 

ansats avser inte att testa en teori utan syftar till att belysa specifika upplevelser. Den 

induktiva innehållsanalysen utgår från ett generellt påstående genom hela analysprocessen 

eller från specifik data som blir en helhet. Innehållsanalys som forskningsmetod är ett 

systematiskt och objektivt sätt att beskriva och kvantifiera fenomen. Induktiva 

analysprocesser innefattar enligt Elo och Kyngäs (2008) tre huvud faser: förberedelse, 

organisering och rapportering. Det viktigaste i alla innehållsanalyser är att ord i texten delas in 

i mindre innehållskategorier, subkategorier (Elo & Kyngäs, 2008). Resultatet analyserades 

enligt Elo & Kyngäs (2008) innehållsanalys.  

Förberedelsefasen: inleddes genom att en enhet valdes för analysen utifrån studiens syfte. 

Manifest ansats användes då endast det uppenbara i texten ingick i resultatet utan tolkning. 

Alla intervjuer lyssnades igenom och transkriberades ordagrant, därefter kontrollerade båda 

författarna att transkriberingarna överensstämde med inspelningarna. I denna process strävade 

författarna efter att få en känsla och förståelse av datan, samt att få en känsla av helheten.  

Organisationsfasen: Författarna startade därefter en öppen kodning där meningsbärande 

enheter markerades och togs ur texten. De upplevelser som beskrev textenheten noterades i 

marginalen för att lättare kunna urskilja de olika upplevelserna och vad som svarade på syftet. 

Koderna fördes därefter över till en kodöversikt där likheter, skillnader och olika mönster 

identifierades (Tabell 1).  Efter den öppna kodningen grupperades de in i större rubriker 

utifrån dess lika innehåll för att skapa en helhet vilka blev olika subkategorier. 

Subkategorierna sammanslogs sedan för att skapa huvudkategorier som svarade mot syftet i 

studien. Varje kategori namngavs med hjälp av karakteristiska ord och budskap i innehållet. 

Citat valdes ut för att belysa datans innehåll.  

Rapporteringsfasen: kategorierna slogs samman till ett enhetligt resultat genom att författarna 

beskrivande redogjorde för de olika kategoriernas innebörd, mening och budskap. Citat valdes 

ut för att belysa datas innehåll och ge exempel på rådata som kategorin är utformad från.  
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Tabell 1. Meningsbärande enheter, koder, subkategorier och huvudkategorier.   

Meningsbärande enheter   koder   subkategorier   Huvudkategorier   

...ofta kommer man ju 

väldigt väl tillrätta med 

det genom att informera 

om vad man gör och att 

man liksom förklarar 

att man finns där hela 

tiden och även när de 

sover sitter man hos 

dom å ser till att de mår 

bra å    eh    då brukar 

de ju uppleva att det 

känns tryggt och att 

man att man framför 

allt talar om att man är 

där hela tiden för dom...   
   

...sen har vi ju många 

då som behöver tolk då 

är man ju väldigt ställd 

tycker jag för d då är de 

ju å peka och försöka 

hitta nå något ord här 

och där som eventuellt 

man har om de kan lite 

engelska tillexempel vi 

har mycket arabiska 

tolkar å så å de är man 

ju helt då klarar man ju 

inte av ens några basala 

ord...   

 

...mycket kroppskontakt 

tror jag på ”fniss” att 

man liksom klappar o 

att man verkligen hälsar 

i handen ordentligt o att 

man ahah visar att man 

är där o att man 

fokuserar på patienten...   

   

   

   

  Information   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

kommunikation   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Fysisk kommunikation 

   

  

 

Genom Information 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

Genom kommunikation   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Genom icke-verbal 

kommunikation   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation  

 

Forskningsetiska överväganden 
Författarna har valt att utgå ifrån de etiska riktlinjer som finns för omvårdnadsforskning i 

Norden (NNF, 2003) och normer enligt Vetenskapsrådet (2011) när examenarbetet utfördes. 

Där fanns fyra grundläggande principer att utgå ifrån: Principen om autonomi, principen att 

göra gott, principen att inte skada och principen om rättvisa.  

Nyttan vägdes hela tiden mot de obehag deltagarna kunde ställas inför studien (NNF, 2003). 

Författarna tror att nyttan med detta examensarbete var att deltagarna fick dela med sig av 
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sina erfarenheter och troligtvis bidra till förbättrad vård genom ökad trygghetskänsla inför 

anestesi för kommande anestesipatienter. Författarna valde en intervjuguide som inte innehöll 

frågor som hade negativ inverkan på deltagarna.  

Studier som omfattar människor ska enligt autonomiprincipen bygga på individens fulla och 

informerade samtycke. Samt att deltagarnas integritet och sårbarhet ska respekteras (NNF, 

2003). Genom att deltagandet i examensarbetet var frivilligt och informerat samtycke gavs där 

deltagarna kunde dra sig ur när de ville under pågående intervju, uppfylldes 

autonomiprincipen. Information till informanterna lämnades om att avidentifikation vid 

transkribering skulle ske för att informanterna inte skulle kunna identifieras i resultatet. 

Datamaterialet hanterades konfidentiellt för att skydda informanterna. Inga obehöriga 

kommer att få tillgång till materialet.  

 Enligt Vetenskapsrådet (2011) gjorde författarna sitt bästa för att utföra forskning av hög 

kvalitet, då det finns ett särskilt ansvar mot de människor som medverkar i forskningen och 

även de som indirekt kan påverkas av forskningen och gagnas av resultatet. Författarna stod 

även fri från yttre påverkan och manipulering.  

Människovärdesprincipen innebär Enligt SOU (1995:5) att alla människor har samma värde 

oavsett bakgrund, ålder och funktion i samhället. Enligt behovs- eller solidaritetsprincipen ska 

hälso- och sjukvården satsa på de områden där behovet är störst. De ska särskilt beakta 

behoven hos de svagaste, vilka kan vara de som inte själva är medvetna om sitt egna 

människovärde, inte göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter (SOU, 1995:5). Dessa 

etiska principer är generella riktlinjer som ska vägleda hälso- och sjukvårdspersonal när de 

ställs inför olika etiska dilemman.  
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Resultat 
Utifrån deltagarnas upplevelse av vad som skapar trygghet för patienten inför anestesi 

framkom tre huvudkategorier: Verbal kommunikation, Med hjälp av yttre resurser samt 

Individanpassadvård med 10 underliggande subkategorier.  

 

Huvudkategori Subkategorier 

Genom information 

Kommunikation  Genom verbal kommunikation 

Genom icke-verbal kommunikation 

Med hjälp av yttre resurser Genom att ta sig tid och inte stressa 

Genom förberedelse 

Genom ett bra teamarbete 

Genom läkemedel 

Genom avledning 

Individanpassad vård Genom att se personen 

Genom anhörigas medverkan 

 
  

Kommunikation 
I denna huvudkategori finns subkategorierna: Genom information, Genom verbal 

kommunikation och Genom icke-verbal kommunikation.    

 

 

Genom information 

När anestesisjuksköterskorna informerade patienterna om vad som skulle hända och vad de 

gjorde, samt att patienterna aldrig var ensamma kunde det inge en känsla av trygghet. 

Anestesisjuksköterskorna menade att det var viktigt att informationen anpassades till varje 

enskild patient. De berättade om olika upplevda situationer vilket kunde inkludera trauman då 

patienten låg fastspänd med nackkrage på en brits, med många personer på rummet och 

patienten förstod inte vad som pågick runtomkring. I dessa situationer var patienten beroende 

av en god information från anestesisjuksköterskorna för att få veta vad som pågick. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att trygghet kunde skapas genom att svara ärligt på 

patientens frågor samt att fråga någon annan personal om hjälp om frågan inte kunde 

besvaras. Vid anestesi av barn var det mycket viktigt att inte ljuga, utan tydligt förklara vad 

varje steg innebar och även förklara att det kan göra ont när till exempel en infart skulle 

sättas.  
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"…genom att informera om vad man gör och att man liksom förklarar att man finns där hela 

tiden och även när de sover sitter man hos dom å ser till att de mår bra å   eh då brukar de ju 

uppleva att det känns tryggt och att man framför allt talar om att man är där hela tiden för 

dom..."  

(Intervju 2)  

   

Anestesisjuksköterskorna tog upp vikten av att tänka på vad som sades och hela tiden väga 

hur mycket information varje patient behövde. Det gällde att inte berätta för mycket men inte 

heller för lite, utan ge varje patient den mängd information den behövde. En del patienter hade 

inget behov av att prata, men anestesisjuksköterskorna försökte ändå informera om vad de 

gjorde för att patienten inte skulle mötas av överraskningar. Många patienter upplevdes bli 

trygga när anestesisjuksköterskan förklarade innan varje moment vad det var som skulle ske 

och hur patienten skulle kunna uppleva momentet. Anestesisjuksköterskorna tog upp att de 

preoperativa samtalen underlättade eftersom patienterna då fått mycket information och var 

väl förberedda på vad som skulle ske.    

  

"...de flesta är i alla fall tacksamma att man berättar va man gör hela tiden och vad som ska 

hända och ibland är det klart att för lite information inte är bra och för mycket kanske också 

kan skapa oro..."   

(Intervju 4)   

 

 

Genom verbal kommunikation 

Anestesisjuksköterskorna ansåg att kommunikation var en viktig del när de skapade trygghet. 

De upplevde att det var viktigt att ta sig tid för att skapa en god kommunikation. En bra 

kommunikation med patienterna kunde enligt anestesisjuksköterskorna hjälpa patienterna att 

få dem mer avslappnade och trygga. När det fanns svårigheter i kommunikationen så som 

språkförbistring på grund av att patienten talade ett annat språk, var det viktigt att tolk fanns 

att tillgå. Detta för att kunna skapa förutsättning för en god kommunikation, samt för att samla 

information om patienten och dennes funderingar för att kunna skapa trygghet. 

   

"… de som inte förstår språk så har man ju tolk o de är också en utmaning att prata med någon 

genom en tolk o liksom inte glömma att man pratar med patienten, att man hela tiden focuserar 

på patienten och skapa trygghet..."   

(Intervju 6)   

 

Genom icke-verbal kommunikation 

Anestesisjuksköterskorna tog upp att vid de tillfällen det inte fanns tolk att tillgå eller att 

språkförbistringen berodde på exempelvis en utvecklingsstörning där patienten inte kunde 

förmedla sig, var det av stor vikt att försöka kommunicera genom att peka och gestikulera 

med varandra för att få en förståelse och inbringa någon sorts trygghet. En viktig hörnsten i att 

skapa trygghet för patienterna var enligt anestesisjuksköterskorna att kommunicera via 

beröring, att ta på patienten. Genom att hålla handen, lägga en hand på en axel eller genom 

ögonkontakt var några sätt för anestesisjuksköterskorna att visa patienten att de fanns där för 

dem när orden inte räckte till. Anestesisjuksköterskorna tog även upp att lägga varma filtar på 

patienterna och bädda in dem kunde skapa en trygghet. De berättade att alla patienter inte 

uppskattade beröring genom att exempelvis ta i hand och då var det viktigt att det 

accepterades. Anestesisjuksköterskorna menade att bara sitta hos patienterna och visa att de 

fanns där kunde skapa trygghet för patienterna.   
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"...jag försöker möta patienten med blicken när jag pratar med patienten om jag märker det att 

de är oroliga så försöker jag liksom och kanske ta deras hand..."  

(Intervju 5)  

 

 

Med hjälp av yttre resurser 
I denna huvudkategori finns subkategorierna: Genom att ta sig tid och inte stressa, Genom 

förberedelse, Genom ett bra teamarbete, Genom läkemedel och Genom avledning.   

 

Genom att ta sig tid och inte stressa 

Genom att ta sig tid och inte skynda på var en fras som anestesisjuksköterskorna återkom till 

ofta. De menade att vissa patienter var i behov av mer tid och att det var svårt när tiden inte 

räckte till, men att det ändå var viktigt att ta den tid som behövdes för att få patienten trygg. 

Anestesisjuksköterskorna menade att om de skapat trygghet för patienterna preoperativt så 

innebar det oftast att det var mycket lättare att söva patienten.  

 

"...om man tar den tiden så från början så vinner man på det i slutändan för då har man fått 

med sig en patient som är trygg o nöjd o trygga o nöjda patienter är lättare att söva de e lugnare 

alltså det speglar sig i hela förloppet..."  

(Intervju 6) 

 

Anestesisjuksköterskorna ansåg att hur de är som anestesisjuksköterska kom att spegla vården 

och patientens upplevelse kring anestesi. De berättade att det därför var viktigt att 

anestesisjuksköterskan hade en grundtrygghet och alltid hade patienten i fokus. Vid möten 

med oroliga patienter var det viktigt att veta sina styrkor men även sina begränsningar.  

Anestesisjuksköterskorna påtalade att den vardagliga stressen och stressen på 

operationsavdelning var oerhört viktig att lämna bakom sig och försöka vara lugn i mötet med 

patienten, då denna stress kunde få patienterna att känna sig mer otrygga. 

Anestesisjuksköterskorna menade att det var viktigt att de själva kunde stänga ute all yttre 

stimuli och att bara vara i nuet tillsammans med patienten. Detta för att få goda 

förutsättningar till att skapa trygghet hos patienterna.   

 

"...stressiga situationer är ju inte gynnsamt om jag är stressad som anestesisjuksköterska så 

gynnar det ju inte patienten så ett stressigt arbetsklimat är ju inte gynnsamt alls för patienten..."   

(Intervju 2)  

 

Genom förberedelse 

Anestesisjuksköterskorna menade att det var betydelsefullt att få tid att förbereda sig inför 

mötet med patienten, att läsa journalen som kunde ge viktig information om patientens 

bakgrund och eventuella situationer där patienten känt sig otrygg, orolig eller stressad. För att 

anestesisjuksköterskorna inte skulle känna sig stressade och otrygga i sin roll var det viktigt 

att tid fanns för iordningställande av aktuella läkemedel samt att hjälpmedel fanns på plats 

och att apparatkontroller var genomförda. Detta var även av stor vikt för att patienten skulle 
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uppleva att anestesisjuksköterskan aktivt sökt information om patientens bakgrund och var 

förberedd inför stundande anestesi och på så vis inge en känsla av trygghet. Att det inte 

plötsligt blev salsbyte när anestesisjuksköterskorna kontrollerat och förberett en sal var 

angeläget då detta kunde upplevas som en stor stress för dem själva, vilket försvårade arbetet 

att skapa trygghet. Anestesisjuksköterskorna påtalade även vikten av att  inte överföra den 

stressen till patienterna. 

  

"… om till exempel ja får reda på att nä men jag ska ha den här salen istället o då ska ja då 

ligger jag efter i mina förberedelser jag kanske har jätte många moment som jag skulle ha gjort 

om jag hade vetet d redan från början..."  

(Intervju 4)  

 

Genom ett bra teamarbete 

Anestesisjuksköterskorna tog upp att det var viktigt att be en kollega om hjälp när exempelvis 

insättning av perifer infart misslyckats på en orolig patient, istället för att fortsätta med ett 

moment som skapade obehag och mer otrygghet för patienten. Ett bra teamarbete upplevde 

anestesisjuksköterskorna underlättade arbetet med att skapa trygghet för patienterna. 

Anestesisjuksköterskorna ansåg att arbetet gynnades om alla i teamet hade patientfokus och 

att varje personalkategori ingav ett lugn, samt anpassade samtalet på salen utifrån patienten. 

Även att de i teamet gick in till patienten tillsammans och ställde sina frågor eller överlät 

frågeställningen till anestesisjuksköterskan, som sedan förmedlade svaren vidare till övriga 

teamet. Detta för att bibehålla en lugn och trygg miljö kring patienten. Genom att inte bli 

avbruten i samtalet med patienten samt undvika mycket spring in och ut på salen var viktigt 

samt att undvika personalbyten i det preoperativa mötet med patienten var betydelsefullt för 

att skapa trygghet inför anestesin.   

  

"...vi försöker tillsammans i operationslaget att liksom ha en bra stämning på salen å att man 

har en låg profil att man försöker å prata i en bra ton och att man är lugn och sansad i det man 

gör..."  

(Intervju  4)  

  

Det var viktigt för anestesisjuksköterskorna att ha ett gott samarbete tillsammans med 

anestesiläkaren. Att läkaren gett klara besked om hur sövningen skulle ske för att inte skapa 

stress hos anestesisjuksköterskan strax innan sövning. Anestesisjuksköterskorna upplevde det 

även som mycket stressande om anestesiläkaren innan sövning ändrade ordinationer eller 

anestesimetod och att stressen då ofta gick ut över patienten och påverkade patientens 

trygghet.   

Genom läkemedel 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att de patienter som var rädda inför anestesin ibland var 

svåra att nå genom kommunikation och för att få dem att slappna av krävdes läkemedel med 

lugnande effekt. Anestesisjuksköterskorna berättade om olika fall där de inte fått kontakt med 

patienterna då de varit så oroliga att de slagit omkring sig eller att smärtan varit så påtaglig att 

de inte kunnat skapa en kontakt med patienten. Anestesisjuksköterskorna menade då att 
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läkemedel var enda vägen för att kunna få dem smärtlindrande och lugna så att de kunde prata 

med patienten. 

  

"...jag menar hjälper inte allt det här som jag gör med mitt samtal eller med min kropp så kan 

jag ju använda mig utav läkemedel..." 

(Intervju 5) 

  

Enligt anestesisjuksköterskorna kände många patienter en oro och rädsla att olika moment 

preoperativt skulle ge en fysisk smärta som till exempel spinalbedövning. Med hjälp av 

smärtstillande läkemedel upplevde anestesisjuksköterskorna att patienten blev lugna och 

upplevde mindre obehag. Om patienten kände en stor rädsla inför placering av perifer infart 

upplevde anestesisjuksköterskorna att det underlättade om patienten fått bedövningskräm 

innan för att minska obehag hos patienten.  

 

Genom avledning 

Genom att avleda patienterna och låta dem lyssna på musik som de tyckte om kunde skapa 

trygghet enligt anestesisjuksköterskorna.   

Vid anestesi av barn upplevde anestesisjuksköterskorna att lek med barnet genom att till 

exempel blåsa upp en handske till en ballong eller att titta på sin favorit film kunde avleda 

barnet och underlättade arbetet med att skapa en trygghet. Barn och patienter med en 

utvecklingsstörning upplevdes ha en minskad oro och ökad trygghet om de fick ta med sig ett 

gosedjur eller något som symboliserade trygghet för dem.  

  

"...nu har vi så fint inne på våra inne på en del av våra salar att vi kan dra ner en skärm ocht 

ta fram en film från youtube som dom tycker om..."  

(Intervju 4) 

Individanpassad vård 
I denna huvudkategori finns subkategorierna: Genom att se personen och Genom anhörigas 

medverkan.   

 

Genom att se peronen 

Anestesisjuksköterskorna berättade att en del i att skapa trygghet för patienterna innebar att 

individualisera vården, att se varje enskild människa, genom att hitta ett spår att samtala kring, 

som exempelvis barn, barnbarn, intressen, bostadsort och så vidare. Anestesisjuksköterskorna 

menade att det var viktigt att se varje människa och göra det som var bäst för patienten, 

eftersom alla patienter är olika och har olika behov av vad som skapar trygghet för just dem. 

Genom att anestesisjuksköterskorna förmedlade att allt fokus fanns på den enskilda patienten 

under hela operationen skapade det trygghet och minskade oro. Anestesisjuksköterskorna 

kunde memorera patientens namn och vidtala patienten vid namn, vilket upplevdes inbringa 

trygghet hos patienterna i form av att de kände sig bekräftade och sedda. Även att skydda 

patientens integritet var viktigt. Detta gjordes genom att skyla och lägga täcket på patienterna 

så att de inte kände sig exponerade och blottade. Det kunde vara situationer när exempelvis 

kvinnor med slöja fick ha denna kvar.  
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"… att man verkligen eh individanpassar omvårdnaden för varje patient för det finns inte två 

som är lika å att man liksom lyssnar av å känner av vad som är bra för den patienten..."  

(Intervju 2)  

  

Anestesisjuksköterskorna berättade att det var viktigt att sätta sig bredvid patienterna, lyssna 

på dem och fråga vad de var oroliga för samt vilka förväntningar de hade inför anestesin. Det 

framkom att många patienter som var återkommande på operation upplevde en trygghet i att 

få samma anestesisjuksköterska som vid tidigare anestesi, om de varit tillfreds med 

vårdförloppet kring anestesin. Det är enligt anestesisjuksköterskorna betydelsefullt att 

tillmötesgå patienternas önskemål kring anestesin för att patienten ska känna sig trygg. Om 

tidigare erfarenhet av vården eller anestesi fanns, kunde det innebära önskemål hos patienten 

om placering av den perifera venösa katetern eller hur masken skulle hållas vid preoxynering.  

   

"… det finns ju patienter som frågar efter om jag kan söva dem igen för att dem tyckte att det 

var så bra när jag var med...."  

(intervju 1)  

 

Genom anhörigas medverkan 

Vid anestesi av barn berättade anestesisjuksköterskorna att den anhörigas sinnestillstånd 

avspeglades på barnet.  Det framkom att det även var viktigt att skapa trygghet och inge ett 

förtroende för de anhöriga. Det ansågs därför lika viktigt att skapa en god kontakt med 

anhöriga som att skapa en kontakt med exempelvis barnet, men att samtalet anpassades till 

barnet. Om den föräldern som barnet utsett att vara med vid anestesin upplevdes orolig och 

stressad, fanns tillfällen då anestesisjuksköterskorna tillät att båda föräldrarna fick vara med, 

då den andra föräldern ibland upplevdes som mer trygg och tröstande.   

  

"...alltså en trygg förälder ger oftast ett tryggt barn så många gånger handlar de ju om å ta väl 

hand om för föräldern för har du en förälder som är stabil och trygg så får du ett tryggt barn..."  

(Intervju 2)  

  

Även vuxna patienter har ett gott stöd och finner trygghet i anhörigas medverkan vid anestesi 

enligt anestesisjuksköterskorna. Vid undersökningar eller operationer där patienterna var 

väldigt ledsna och oroliga på grund av operationsorsaken, som till exempel ett cancerbesked, 

fann många patienter tröst och trygghet om anhöriga fick kvarstanna vid anestesin. Dock 

upplevde anestesisjuksköterskorna att det krävdes att patientens anhörig inte själv var rädd för 

sprutor. Utan att de i sig själva var en trygg individ för att inte överföra eventuell rädsla och 

otrygghet vidare på patienten.  
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Kommunikation 

Information var en betydelsefull aspekt enligt anestesisjuksköterskorna för att skapa trygghet 

hos patienterna inför anestesi. Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) menar att 

information och undervisning till patienter och anhöriga krävs för att kunna genomföra 

anestesiologisk omvårdnad (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Anestesisjuksköterskorna påtalade att det var viktigt att väga 

hur mycket information varje patient var i behov av och att det var viktigt att de oavsett fick 

någon slags information. Detta styrker Engström, Forsberg, Vikman och Wälivaara B-M 

(2015) i sin studie, de menar att informationen måste anpassas utifrån personen och 

situationen.  Enligt Pritchard (2009) har behovet av hur mycket information patienten behöver 

för att minska patientens lidande ifrågasatts. Patientens kännedom om den kommande 

operationen kan lindra hens ångestnivåer, men dock har inte alla patienter reagerat positivt på 

sådan information och i vissa fall har det haft motsatt effekt. Information är en viktig del i 

omvårdnaden. Aasa, Hovbäck & Berterö (2013) skriver att patienter upplever många gånger 

att dem mottagit för mycket information på en och samma gång, patienterna upplevde då att 

det var omöjligt att komma ihåg all information som mottagits. Med rätt information kan 

patientens oro minskas och välbefinnande öka. Kommunikation och information är även 

angelägna verktyg för en säker och god vård (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). 

Högman et al (2014) och Walker (2007) visar på att ångest och oro minskar när information 

ges skriftligt eller muntligt. De menar att patientens tillfrisknande och välbefinnande 

postoperativt ökar när ångest och oron kan minskas preoperativt. 

Genom god kommunikation och att ta sig tid för att lyssna på patienten ansåg 

anestesisjuksköterskorna underlätta i arbetet med att skapa trygghet för patienten. Enligt 

kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor är informatiken en viktig del för att 

utveckla ett informations- och kommunikationssystem som är säkert, detta i syfte för att 

stärka patientsäkerheten (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Utifrån kärnkompetensen informatik bidrar informations- och 

kommunikationssystem som baseras på hälso- och sjukvård till att vården svarar mot den 

enskilda patientens behov och säkerhet (Edberg et al, 2013). Anestesisjuksköterskorna 

upplevde att patienten öppnade upp sig tack vare en god kommunikation. Sundqvist & 

Anderzen Carlsson (2014) beskriver i sin studie att anestesisjuksköterskorna är patientens 

förespråkare och därmed måste patienten kunna lita på anestesisjuksköterskan. Det var därför 

viktigt att etablera ett förtroende för patienten vid första kontakten via kommunikation på så 

vis att anestesisjuksköterskorna presenterade sig vid namn och titel, försäkrade patienten att 

hen eller en kollega skulle vaka över och se till att patienten var säker under narkos. 

Anestesisjuksköterskorna i studien menade att dialogen med patienten var grundläggande för 

att skapa en trygg vård. 

Icke-verbal kommunikation var ett effektivt sätt för anestesisjuksköterskorna att skapa 

trygghet när orden inte räckte till. Sundqvist & Anderzen Carlsson (2014) menar att icke-

verbal kommunikation var att anestesisjuksköterskorna såg patienten i ögonen och höll hens 

hand eller la en hand på en arm, vilket ingav en känsla av att anestesisjuksköterskorna fanns 

där för patienten. 
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Med hjälp av yttre resurser 

Anestesisjuksköterskorna förhållningssätt vid mötet av patienten var betydelsefullt. Det var 

viktigt att anestesisjuksköterskorna hade en grundtrygghet att luta sig tillbaka på vid stressiga 

situationer. Viktig var även att få tid för att förbereda inför anestesi, att inte projicera sin egna 

stress på patienten samt att ta sig den tid som behövdes för att skapa trygghet för patienten. 

Bengtsson, Johansson & Englund (2016) menar att det var viktigt att få tillräckligt med tid för 

förberedelser och planering av omvårdnadsåtgärder i en hektisk miljö. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att de ofta var tvungna att hämta information från 

journaler och förbereda sig för nästa patient under tiden de utförde anestesi på en annan 

patient. Anestesisjuksköterskorna med mindre erfarenhet av yrket hade svårt att förespråka 

behovet av tid eftersom deras yrkesroll inte upprättades. Däremot fann 

anestesisjuksköterskorna med längre erfarenhet det lättare att motivera behovet av tid vid 

första mötet med patienten. Tid och hög arbetsbelastning kunde påverka det första mötet med 

patienten och hur oron patienten bar på handskades.  

Enligt Sundqvist & Anderzen Carlsson (2014) ska anestesisjuksköterskorna försvara 

patientens rättigheter genom att stå upp för patienten. Detta kunde innebära att inte sedera en 

patient mot hens vilja, minska ljudnivån på salen om patienten uppfattade detta som 

besvärande och att förhindra obehöriga från att läsa patientens journal. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att ett bra samarbete mellan olika personalkategorierna 

underlättade i den preoperativa omvårdnaden med att skapa trygghet för patienten. Dock även 

att samtliga personalkategorier på salen hade ett patientfokus samt att det värnades om en 

lugn och trygg miljö kring patienten. Genom att minimera spring in och ut på salen och att 

undvika personalbyte i den preoperativa fasen. I en studie framkom det att patienter blev 

stressade, oroliga och upplevde för mycket intryck när det blev för många ur vårdpersonalen 

som ställde frågor (Walker, 2007). Utifrån kärnkompetensen Samverkan i team sker ett 

samarbete mellan professioner för att komplettera kompetenser, främja kontinuitet och stärka 

säkerheten för patienten (Edberg et al, 2013). Enligt Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2012) ska anestesisjuksköterskorna vara tydlig 

i kommunikationen med teamets medlemmar. Sundqvist & Anderzen Carlsson (2014) 

beskriver i sin studie att anestesisjuksköterskorna alltid försvarade sina patienter vid behov. 

Då det var flera verksamma yrkeskategorier på operationssalen uppstod emellanåt 

argumentationer orsakade av hierarkiska strukturer. Argumentationerna byggde ofta på 

prestige och inte för patientens bästa. För att minimera risken för konflikter försökte 

anestesisjuksköterskorna att göra sina synpunkter hörda på ett vänligt sätt och stödja detta 

med väl underbyggda argument. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att läkemedel var en positiv åtgärd för att minska 

patientens oro och skapa en trygghet. Patienter med en stor oro kunde vara svåra och nå och 

anestesisjuksköterskorna beskriver att trots samtal och kroppskontakt fanns fortfarande en oro 

hos patienten som däremot kunde dämpas med läkemedel. Enligt Pritchard (2009) svarar 

oroliga patienter och patienter med en liten eller ingen oro alls annorlunda på läkemedel med 

lugnande och sövande effekt. Nivån på ångest som patienten upplever kan påverka hens 

respons på anestesi och smärtlindring. Ångestfyllda patienter kan kräva mer bedövningsmedel 

för att uppnå sedering eller ökade doser av smärtstillande medel för att upprätthålla tillräcklig 

smärtlindring.   

Anestesisjuksköterskorna upplevde att avledning i det preoperativa mötet kunde minska 

patientens ångest inför operation. I en studie gjord av Cooke, Chaboyer, Schluter & Hiratos 

(2005) visade att patienter som inför dagkirurgiska ingrepp fick lyssna på egen vald musik 
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preoperativt hade en minskad nivå av ångest och därigenom ökade deras välbefinnande och 

komfort. 

 

Individanpassad vård 

Personcentrerad vård är en omvårdnadsteori där vården identifierar patienternas individuella 

behov (Clarke, Hansson & Ross, 2013). För att den perioperativa vården ska bli bästa möjliga 

för patienten tas det i kompentensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor upp att patientens 

individuella behov och autonomi alltid ska stå i centrum (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  Anestesisjuksköterskorna berättade om 

vikten att se patienten och låta allt fokus vara på patienten. Vården måste individualiseras 

efter varje patient då ingen är den andra lik. Patientens trygghet kan stärkas om patienten ges 

en möjlighet till att vara med och bestämma i den mån det går. Enligt patientlagen (SFS, 

2014:821) ska patientens självbestämmande och integritet respekteras. Viktigt är även att 

patienten aldrig känner sig blottad och utsatt på operationsbordet och att det är upp till alla i 

teamet på salen att förhålla sig till och respektera detta för att skapa trygghet för patienten. 

Etiska riktlinjer säger att anestesisjuksköterskan ska kunna upprätta en sådan miljö att 

patientens seder och värderingar respekteras (International federation of nurse anesthetists, 

1992). Enligt Edberg et al (2013) ska anestesisjuksköterskan se patienten som individ och 

planera och genomföra samordnad vård utifrån individens individuella behov, värderingar, 

förväntningar och föreställningar, med bevarande av individens integritet och värdighet. 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2012) skriver 

att en värdegrund för omvårdnad menas att i mötet med patienten och även anhöriga alltid 

uppmärksamma och vara öppen för den utsatthet det innebär för patienten att vara i behov av 

vård. Respektera patientens värdighet, integritet och självbestämmande samt att det sårbara 

hos patienten i vårdsituationen är av stor vikt för att patienten ska ges möjlighet att uppleva 

tillit, mening, hopp och ett lindrat lidande trots ohälsa.  Clarke, Hansson och Ross (2013) tar 

även upp ovanstående i sin studie, de menar att det är underlättar att skapa en god relation till 

både patient och anhöriga om sjukvårdspersonal lär känna patienten som individ och denne  

får vara medbestämmande i sin vården.  Aasa, Berterö och Hovbäck (2013) menar att  

patienternas välbefinnande ökade samt att de i större grad följde råd och träningsprogram när 

de fick vara delaktiga. 

 

Att skapa en god relation till anhöriga vid anestesi med barn är minst lika viktig som 

relationen till barnet. Ett barn som är rädd och stressad inför operation och sövning har många 

gånger även en anhörig som har en ökad oro och ångest. En åtgärd för att minska barnens 

stress och oro inför sövning är att skapa en relation till den anhöriga och bygga upp en tillit, 

då anestesisjuksköterskornas upplevelse var att föräldrarnas känslor och beteende associerat 

till operationen speglades hos barnet. Enligt Berglund et al (2013) minskar barns ångest som 

associerades till proceduren om anhöriga får vara med i förberedelserna inför operation. 

Däremot framkommer det i Caldwell-Andrews et al (2005) studie att barn ofta märkte 

ångesten och oron föräldrarna bar på preoperativt, och i gensvar till föräldrarnas ångest blev 

barnen mer ångestfyllda själva. 

 

Metoddiskussion 
En kvalitativ design användes med semistrukturerade frågor, detta då kvalitativ design syftar 

till att beskriva människors upplevelser och för att få relevanta och djupa svar på syftet (Polit 
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& Beck, 2012). Fyra sjukhus tillfrågades att delta i examensarbetet varav ett sjukhus tackade 

nej på grund av tidsbrist och för lite personal. Totalt utfördes 12 intervjuer vid 3 olika sjukhus 

i västra Sverige. Examensarbetets syfte fanns med i informationsbreven vilket möjliggjorde 

för deltagarna att fundera på hur de gick tillväga när de skapade trygghet för patienter inför 

anestesi. Författarnas förförståelse har diskuterats sinsemellan samt åsidosatts för att i största 

mån inte påverka deltagare och studiens resultats. 

Urvalet av deltagare utsågs av vårdenhetscheferna vid alla tre sjukhus. 

Anestesisjuksköterskorna fick anmäla sitt intresse till sin vårdenhetschef. Därefter utsåg 

denne deltagarna utifrån inklusionskriterierna de fått, vilket innebar att de var ombedda att 

välja 4 deltagare med så stor variation i ålder, kön och yrkesverksamhet inom området som 

möjligt. Fyra män och åtta kvinnor medverkade med en varierande ålder på 35-62 år samt 

yrkeserfarenhet mellan 2-34 år inom området. Trovärdigheten i examensarbetets resultat 

stärks genom att deltagarna hade så stor variation i sin bakgrund (Polit & Beck, 2012). 

Författarna upplevde att deltagarna tyckte det var roligt att få vara med och delge sina 

kunskaper i hur de skapar trygghet för patienter inför anestesi. Polit & Beck (2012) menar att 

det viktigaste är att intervjua personer som är villiga att delge sina erfarenheter och kunskaper 

för att resultatet ska bli så brett och djupt som möjligt. Hur vårdenhetscheferna valde ut de 

olika deltagarna framkom aldrig mer än att de försökt tillgodose de inklusionskriterier 

författarna hade. Det kan mycket väl innebära att vårdenhetscheferna valde ut de personer 

denna ansåg vara väl talförda och duktiga i sitt arbete med att skapa trygghet, men även de 

personer som fanns tillgängliga vid aktuella intervjutillfälle. Detta kan vara en svaghet i 

arbetet då deltagare eventuellt ställt upp på uppmaning. 

Samtliga anestesisjuksköterskor fick ett informationsbrev om deltagandet och studiens syfte, 

samt fick de lämna ett skriftligt godkännande om deltagandet i examensarbetet, vilka förvaras 

inlåsta i kassaskåp av författarna. Författarna har värnat om autonomiprincipen då deltagarna 

gett sitt fulla och informerade samtycke (NNF, 2003). För att tydliggöra att deltagandet var 

frivilligt och att deltagarna kunde när som helst under intervjun dra sig ur, informerades detta 

i informationsbreven men även muntligt innan intervjuns start. Deltagarna fick sedan behålla 

informationsbreven med kontaktuppgifter till författarna samt handledare om något skulle 

vara oklart eller om de ville tillägga något till intervjun. Dem fyra forskningsetiska 

principerna enligt NNF (2003) har följts av författarna, för att forskningen ska kunna anses 

som etisk försvarsbar. 

Intervjuguiden innehöll öppna och semistrukturerade frågor där deltagarna fick ge exempel på 

hur anestesisjuksköterskorna gör för att skapa trygghet för patienterna inför anestesi. 

Fördjupade och förtydligande frågor ställdes under intervjuerna för att förtydliga och 

säkerställa att svaren handlade om studiens syfte samt att deltagarna uppfattat frågan rätt. Vid 

intervjuernas slut ställdes frågan om deltagarna hade något att tillägga till intervjuerna, vilket 

innebar att nästan alla hade en liten sammanfattning av hur anestesisjuksköterskorna skapar 

trygghet för patienterna inför anestesi. Ibland uppkom nya upplevelser och erfarenheter av hur 

de skapade trygghet. Detta förtydligade och förankrade anestesisjuksköterskornas 

erfarenheter, vilket bidrog till djupare data enligt Kvale och Brinkman (2012). Intervjuerna 

spelades in och varade mellan 10-40 minuter.  

Samtliga intervjuer utfördes under deltagarnas arbetstid. Vårdenhetschefen hade ombetts 

avsätta tid för intervjuerna i den mån det gick, för att undvika att deltagarna inte skulle känna 

sig stressade. Alla deltagare blev under intervjuerna bortkopplade från avdelningen den tid 

intervjun pågick vilket upplevdes som positivt av deltagarna. Dock upplevde några av 

anestesisjuksköterskorna stress under intervju då dem snabbt ville återgå till arbetet på 
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avdelningen. Detta kan ses som en nackdel då dessa deltagare eventuellt inte tog sig den tid 

som dem fått för att svara utförligt på frågorna.  

Flera olika författares artiklar om innehållsanalys granskades utifrån deras tillvägagångssätt i 

analysprocessen. Därefter valde författarna att använda sig av Elo och Kyngäs (2012) då deras 

tillvägagångssätt ansågs som tydlig och överskådligt. Förståelsen för deras metod 

underlättades av de analysexempel som lyfts fram artikeln (Elo & Kyngäs, 2012). 

Intervjuguiden följdes noggrant från första till sista intervju då den svarade på författarnas 

syfte. Följdfrågor ställdes fortlöpande under samtliga intervjuer, men fler ställdes troligen vid 

de sista intervjuerna för att finna fler och outsagda sätt att skapa trygghet för patienter inför 

anestesi. När samtliga intervjuer var transkriberade startades den slutgiltiga analysprocessen 

vilken ligger till grund för examensarbetets resultat.  

När meningsbärande enheter identifierats och koder skapats enskilt av författarna, jämfördes 

dessa för att utesluta att data gått förlorad. Ett nära samarbete utfördes mellan författarna när 

koderna och kategoriseringarna gjordes för att få fram ett enhetligt resultat. All data som 

svarade på examensarbetets syfte finns presenterat i resultatet. Detta ökar analysprocessens 

trovärdighet (Elo & Kyngäs, 2012). Även användningen av citat i resultatet ökar enligt 

Graneheim och Lundman (2004) trovärdigheten i examensarbetet.  

Elo et al (2014) tar upp att överförbarheten och tillförlitligheten i en studie beror på hur stabil 

datan är över tid. Detta resultat skulle kunna överföras till andra vårdavdelningar för att skapa 

trygghet hos patienter, då författarna fått liknande upplevelser från flera individer vid olika 

sjukhus som överensstämmer med varandra.   

 

Kliniska implikationer 
Det är viktigt att synliggöra de strategier som anestesisjuksköterskor använder för att skapa 

trygghet för patienter inför anestesi då detta har betydelse för det perioperativa och 

postoperativa förloppet. Läkemedelsbehovet ökar vid stressreaktioner som ängslan och oro 

ger upphov till (Halldin & Lindahl, 2014). En tidigare god och trygg anestesiupplevelse leder 

till minskad oro inför eventuella framtida operationer (Mitchell, 2010).  Det är viktigt att 

anestesisjuksköterskor utgår från varje individ och att vården personcentreras, då detta är 

grundläggande för att skapa trygghet för patienterna. De strategier som framkommer kan 

användas av anestesisjuksköterskan i omvårdnaden inför anestesi för att skapa trygghet till 

denna patientgrupp. 

 

Förslag på vidare forskning 
Detta examensarbete bygger på hur anestesisjuksköterskorna skapar trygghet för patienter 

inför anestesi. Under intervjuerna tog anestesisjuksköterskorna upp gång på gång att om 

patienten blir lugn och trygg kommer detta följa med i hela processen, de menade att 

patienten skulle somna lugnt och trygg och sen vakna på samma sätt. Det hade varit intressant 

att utföra vidare forskning på om tryggheten följer hela processen samt om den för med sig 

fler goda egenskaper så som att patienterna inte upplever lika stor smärta postoperativt och så 

vidare. Det hade även varit intressant att undersöka ur patienternas perspektiv hur de ser på 

trygghet och vad de upplever skapar trygghet för just dem.  
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Konklusion 
I studien upplevde anestesisjuksköterskorna att en trygg och lugn patient inför anestesi 

underlättade hela vårdförloppet. Att individanpassa mötet med patient var en viktig hörnsten 

för att skapa trygghet hos patienten. Anestesisjuksköterskorna skapade trygghet genom att 

kommunicera, informera samt via kroppskontakt så som en klapp på axeln eller att hålla 

patienten i handen. Trygghet skapades även genom anestesisjuksköterskornas förhållningssätt 

gentemot patienten och att den stressen som anestesisjuksköterskorna bar inte förmedlades 

över till patienten, ett gott teamarbete och med hjälp av läkemedel. En viktig aspekt i 

processen i trygghetsskapandet var även att låta anhöriga få vara en stöttande del inför 

anestesi. 
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Bilaga I 

Till ansvarig verksamhetschef för operationsavdelningen vid   

   

.....................................................................   

Härmed ansöks om tillstånd att få genomföra 3-4 intervjuer med anestesisjuksköterskor till ett 

examensarbete på avancerad nivå i omvårdnad, Umeå universitet och arbetet ska vara klart 5 

Januari 2017  

   

Syftet med vårt examensarbete är att undersökaanestesisjuksköterskors erfarenheter av hur de 

skapar trygghet hos patienter inför anestesi.    

   

Vår avsikt är att utföra 12 intervjuer, fördelade på 4 olika sjukhus med anesteisjuksköterskor 

verksamma mer än ett år inom anestesisjukvård. Alla anesteisjuksköterskor som uppfyller 

inklusionskriteriet kommer att tillfrågas genom informationsbrev, som delas ut av respektive 

avdelningschef. Intervjuerna planeras att genomföras under september och oktober 2016 och 

beräknas att vara mellan 20-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och de som ska intervjuas 

kan när som helst avbryta deltagandet under intervjun utan att ange någon orsak. Vi kommer 

att spela in intervjuerna och transkribera dem. Transkriberingarna kommer att avidentifieras 

och intervjuerna kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till materialet.   

Intervjuerna kommer att bearbetas med en kvalitativ innehållsanalys och resultatet kommer att 

redovisas så att de intervjuades identitet inte kan identifieras, samt att det inte ska finnas 

möjlighet att identifiera vilka sjukhus som ingått i examensarbetet. Examensarbetet kommer 

sedan att publiceras i forskningsdatabasen DIVA.   

Resultatet av examensarbetet kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap för hur 

anestsisjuksköterskor kan förbättra patienternas upplevelse av trygghet inför anestesi.    

   

Med vänliga hälsningar   

   

Alexandra Autrieb  &  Veronica Bernsand  

Tel.0733-598598         Tel. 0733-707673  

  

Handledare: Pia Hedberg, Universitetslektor, Umeå Universitet  

 Tel. 070-689 3714  

  

 

 



 

 

Bilaga II 

TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE   

   

   

...................................................................................................................................   

Studerades namn, kurs   

   

...................................................................................................................................   

Studerades namn, kurs   

....................................................................................................................................   

   

Ovanstående studerande vid, inom Omvårdnad, Umeå universitet, erhåller tillstånd att 

genomföra examensarbetet benämnt:   

   

.........................................................................................................................................   

   

Vid klinik/enhet/motsvarande vid/i   

   

.........................................................................................................................................   

   

........................................................................................................................................   

Ort och datum   

   

........................................................................................................................................   

Verksamhetschef/motsvarande   

   

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet ska 

bifogas som bilaga till examensarbetet.   

  

  



 

 

Bilaga III 

Information till avdelningschef   

   

Vi har fått godkännande av verksamhetschefen inom området att genomföra3-4 intervjuer av 

anestsisjuksköterskor på er avdelning till vårt examensarbete på avancerad nivåvid Umeå 

universitet och det ska vara klart 5 Januari 2017  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka anestsisjuksköterskors erfarenheter av hur de 

skapar trygghet för patienter inför anestsi.   

Vår avsikt är att utföra totalt 12 intervjuer, varav 2 pilotintervjuer av anestesisjuksköterskor 

verksamma inom anestesisjukvård i mer än ett år. Vi kommer att utföra intervjuerna vid 4 

olika sjukhus. Intervjuerna planeras att genomföras under september och oktober 2016. 

Intervjuerna beräknas att vara mellan 20-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och de som ska 

intervjuas kan när som helst avbryta intervjun utan att ange någon orsak. Vi kommer att spela 

in intervjuerna och transkribera dem. Transkriberingarna kommer att avidentifieras och 

inspelningarna kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till materialet.    

Intervjuerna kommer att bearbetas med en kvalitativ innehållsanalys och resultatet kommer att 

redovisas så att de medverkandes identitet inte identifieras, samt att det inte ska kunna gå att 

identifiera vilka sjukhus som ingått i examensarbetet. Examensarbetet kommer därefter att 

publiceras i forskningsdatabasen DIVA.   

Resultatet av examensarbetet kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap för hur 

anestesisjuksköterskor kan förbättra patienternas upplevelse av trygghet inför anestesi.   

   

Vi har en önskan om att du som avdelningschef hjälper oss att förmedla information om 

deltagandet till alla intensivvårdssjuksköterskor verksamma på er avdelning.   

   

   

Tack på förhand. Med vänliga hälsningar    

Alexandra Autrieb  &  Veronica Bernsand     

Tel. 0733-598598        Tel. 0733-707673    

  

Handledare: Pia Hedberg, Universitetslektor, Umeå Universitet  

        Tel. 070-689 3714  

 

  

  



 

 

    

Bilaga IV 

Deltagarinformation   

   

Detta är en förfrågan om att delta i ett examensarbete som syftar till att undersöka 

anestesisjuksköterskors erfarenheter av hur de skapar trygghet för patienterinför anestei.   

Fyra operationsavdelningar har valts ut till deltagande och du arbetar på ett av dem.   

Deltagandet är frivilligt och du som intervjuas kan när som helst under intervjun avbryta 

deltagandet utan att ange någon orsak. Intervjun kommer att ta 20-60 minuter och vi 

kommer att spela in intervjuerna ochdärefter transkribera dem. Transkriberingarna 

avidentifieras och inspelningarna kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till 

materialet.   

   

Resultatet kommer att bearbetas med en kvalitativ innehållsanalys och resultatet kommer att 

redovisas så attidentiteten på de intervjuade inte kan identifieras, samt att det inte ska kunna 

gå att identifiera vilka sjukhus som ingått i examensarbetet. Examensarbetet kommer att 

publiceras i forskningsdatabasen DIVA.    

   

Resultatet av examensarbetet kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap för hur 

anestesisjuksköterskor kan förbättra patienternas upplevelse av trygghet inför anestesi. 

Intervjuerna kommer att genomföras i anslutning till din avdelning.    

   

Tack på förhand. Med vänliga hälsningar   

   

   

    

Alexandra Autrieb            Veronica Bernsand       

Tel. 0733-598598              Tel. 0733-707673   

A_autrieb@hotmail.com   gangis_83@hotmail.com    

  

Handledare: Pia Hedberg, Universitetslektor, Umeå Universitet   

        Tel. 070-689 3714   
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Godkännande   

   

Härmed godkänner jag att intervjuas för det ovan angiva examensarbetet och jag kan när jag 

vill under intervjun utan orsak avbryta medverkandet.   

   

   

............................................................................................   

  

  

 

 

 

 

 


