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Abstrakt 

 

Bakgrund Information är en viktig del i anestesisjuksköterskans möte med 

patienten. Information som verktyg, syftar till en bättre omvårdnad och 

patientsäkerhet. Vid en sövning kontrolleras patienters luftväg och andning varvid 

halsont och heshet kan upplevas postoperativt. Postoperativt halsont och heshet är 

vanligt och drabbar flertalet patienter. Att ge preoperativ information om 

luftvägshantering samt eventuella postoperativa halsbesvär kan därför vara av 

betydelse för patienters välbefinnande.  

Syfte Att undersöka patienters upplevelser av preoperativ information gällande 

luftvägshantering samt postoperativa halsbesvär.  

Metod Kvalitativ intervjustudie. 8 semistrukturerade intervjuer genomfördes på 

patienter som opererats i generell anestesi.   

Resultat Intervjuerna resulterade i tre olika kategorier med respektive 

underkategorier. Känslor inför operation; i en stressad situation kände patienterna 

förtroende och tillit samt att lugn och trygghet ingavs. Vikten av att avväga 

informationsmängd; vissa upplevde för mycket information, andra för lite och det är 

viktigt med individanpassad information efter vad respektive patient vill veta. 

Informationssätt; hur, när och var information ges, påverkar patienterna, 

kontinuerlig och kortfattad information med möjlighet att få ställa frågor upplevs 

positivt.  

Slutsats Patienter är olika och reagerar olika på informationsmängd samt 

informationssätt.  Det är därför viktigt att anpassa informationsmängden och ge 

individanpassad information format efter patienten. Att få ingående information om 

luftvägsförfarande upplevs av vissa som obehagligt. Information om postoperativa 

halsbesvär lugnar.  

 

Nyckelord preoperativ information; luftvägshantering; postoperativa halsbesvär; 

känslor; informationsmängd; informationssätt.  

 

  



 

 

Abstract 

Patient’s experiences of pre-operative information regarding 

air way management and post-operative throat inconvenience 

Background Information is an important part of the nurse anesthetist’s encounter 

with the patient. Information as a tool, aims for a better care and safety for the 

patient. During an anesthesia, the patients airway and breathing is controlled, 

wherein sore throat and hoarsness can occur post operative. Post operative sore 

throat and hoarsness are common and affect many patients. Giving preoperative 

information regarding airway management and probable postoperative sore throat 

inconvenience, can be of importance of the patients well-being.   

Objectives To analyze patients experiences of preoperative information regarding 

airway management and postoperative throat inconvenience. 

Methods Qualitative interviews study. 8 semi structured interviews, were conducted 

on patients who had been operated in general anesthesia.  

Results The interviews resulted in three different categories with respectively sub 

categories. Feelings before surgery; in a stressful situation the patients felt confidence 

and trust, and also that calm and safety were submitted. The importance of 

estimating amount of information; some experienced too much information, others 

too little and that it is important with personalized information, fitted for what each 

and other patient wants to know. Means of information; where, when and how the 

information is given, affects the patients. Continious and concised information, with 

opportunity to ask questions, is experienced as positive.  

Conclusions  

Patients are different and reacts different on the amount of information and means of 

information. It is therefor important to adjust the amount of information and to give 

personalized information suited for each and other patient. Given thorough 

information about airway management is experienced by some patients as 

unpleasant. Given information about postoperative throat inconvenience soothes. 

Keywords preoperative information; airway management; postoperative throat 

inconvenience; feelings; amount of information; means of information. 
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Inledning 

 

Under mina yrkesverksamma år som sjuksköterska, har jag träffat på många patienter som 

opererats för olika åkommor. Under det första postoperativa dygnet har flertalet patienter 

påtalat känningar i hals, svalg eller upplevt heshet, utan att veta orsaken bakom dessa besvär.  

 

Bakgrund 

 

Att tillgodose patientens behov och utgå från dennes resurser är anestesisjuksköterskans 

uppgift. Hen ska inge patienten trygghet, lugn och förvissa sig om att patienten får en god 

omvårdnad. För att kunna utföra anestesiologisk omvårdnad ska en anestesisjuksköterska 

skapa förtroende, tillit och trygghet, både till patient som till närstående. 

Anestesisjuksköterskan ska informera patienter och närstående. Visa omsorg och respekt, se 

till patientens individuella behov, vara öppen, uppmärksam och mottaglig för situationen som 

patienten befinner sig i, respektera och ta till vara på patientens rätt till självbestämmande 

samt patientens och närståendes rätt till information [1]. 

 

En omvårdnadsteori där patientens individuella behov identifieras, är den personcentrerade 

vården. Personcentrerad vård kännetecknas av att patienten bemöts och vårdas som en individ 

samt där patienten får möjlighet att bestämma och vara delaktig i sin egen vård. Att intressera 

sig för patienten och dennes livshistoria mer än patientens fysiska behov syftar till att 

vårdpersonalen lär känna patienten som en individ och därigenom får reda på patientens 

personliga värderingar, erfarenheter samt åsikter vilket bygger och stärker relationen med 

både patient som anhöriga [2].  

 

Information är en viktig del i omvårdnadsarbetet. Med rätt information kan patienters oro, 

ångest och smärta minskas samt att det kan öka patientens välbefinnande. Vårdtiderna kortas 

ned och patientflödet ökas vilket kan påverka omvårdnaden men även patientsäkerheten 

negativt, information och kommunikation är ett av de viktigaste verktygen för en god 

omvårdnad och säker vård [3].  
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Innan en operation bör patienter få grundlig information i form av ett preoperativt samtal. Där 

får patienten träffa en anestesiolog som även ger information om själva operationen och 

eventuella risker. Med ett preoperativt samtal får man information om patientens aktuella 

tillstånd och eventuella luftvägsproblem men även för att patienten skall vara så pass delaktig 

i vården som möjligt [4]. Patienter beskrev i en studie där man undersökte faktorer i den 

preoperativa vården, att det var bättre att få ett personligt möte med en sjuksköterska där man 

fick information och fick ställa frågor, istället för skriftlig information. Att få information om 

och att få se hur operationsavdelningen och dess omgivning såg ut, ökade tryggheten och 

minskade oron hos patienter. Delaktighet i vården ökade patienternas välbefinnande samt att 

patienterna följde råd och träningsprogram i större utsträckning [5]. 

Hur ett preoperativt samtal ska se ut och vad som ska sägas eller vem som genomför det är 

olika. Olika personalkategorier kan vara inblandade som informerar om operationsförfarandet, 

vilka anestesiformer som används och om smärtlindring [6].  

 

Riktlinjer för hur preoperativ bedömning och information skall se ut varierar. Trots väl 

strukturerade och utarbetade riktlinjer visar en studie att den preoperativa informationen och 

undersökningen av patienter förefaller bristfälligt i stora delar av Europa [7].  

Flera studier visar att preoperativ information antingen muntligt, skriftligt eller grafiskt 

minskar ångest och oro markant. Detta i sin tur ökar även patienters välbefinnande och 

tillfrisknande postoperativt [8, 9].  

 

Förutom att informera patienter och anhöriga, skall anestesisjuksköterskan även upprätthålla 

en fri luftväg och övervaka patienten under operationen [1]. För att upprätthålla en fri luftväg 

och ventilera patienten används vanligen endotrakealtub eller larynxmask. Endotrakealtuben 

som är av plast, förs ned i munhålan förbi stämbanden, till trakea. En kuff vid änden av tuben 

blåses upp och tätar mot trakealväggen för att hindra gasläckage nedifrån och främmande 

föremål uppifrån. Larynxmasken som även den är av plast, förs ned blint i munnen, lägger sig 

vid larynxingången och bildar en försegling [10].   

 

Postoperativt halsont och heshet är ett väldigt vanligt besvär efter en generell anestesi. 

Patienter beskriver detta fenomen som en känsla av torrhet i halsen, förkylning med halsont, 

stickande smärta, irritation eller ömhet samt att de känner sig svullna i halsen. Halsont och 

heshet är mer vanligt efter en intubation med endotrachealtub där uppkomsten varierar mellan 

44-64% jämfört med 20% efter användandet av larynxmask. Smärtan lokaliseras nedanför 
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larynx i större utsträckning hos patienter som varit intuberade jämfört med de patienter som 

varit sövda med larynxmask. Durationen av halsont och heshet varierar där en studie visar på 

en duration från några fåtal timmar på uppvakningsavdelningen upp till 96 timmar 

postoperativt [11]. En annan studie visade istället på en något längre duration av halsont och 

heshet, upp till 96 timmar hos flertalet patienter, samt en patient som hade besvär hela 155 

dagar postoperativt [12].   

 

Riskfaktorer för halsont efter en anestesi där patienten varit intuberad är exempelvis kvinnligt 

kön samt postoperativt illamående och kräkning. Även längre extubationstid, sen extubering  

samt hosta är andra faktorer som ökar uppkomsten av postoperativt halsont och heshet [11, 

12, 13, 14]. 

Postoperativt halsont och heshet kan förhindras genom att använda korrekt intubationsmetod, 

färre intuberingsförsök, mindre larynxmask eller endotrakealtub, använda endotrakealtub med 

kuff, kuff med mindre kufftryck samt att intubera vid fullständig muskelrelaxation. 

Muskelrelaxantia påverkar även uppkomsten av postoperativt halsont och heshet där 

succinylkolin ger mer halsbesvär än andra muskelrelaxantia [11, 14, 15]. Postoperativt halsont 

och heshet var den näst vanligaste komplikationen i en studie på 12276 patienter. Även om 

patienterna inte upplevde detta som en större komplikation påverkar även de minsta besvären 

patienters välbefinnande och upplevelse av vårdtiden negativt [16]. 

 

Problemformulering 

Patienter som drabbas av postoperativa halsbesvär är många, likaså är orsakerna och 

riskfaktorerna bakom. Tidigare studier belyser antingen patienters upplevelse av information 

och hur patienter upplever postoperativa halsbesvär, dock har ingen studie påträffats som 

undersöker hur patienter upplever informationen om luftvägshantering och postoperativa 

halsbesvär.  Vad vill patienterna veta och hur upplever de informationen om luftvägshantering 

och postoperativa halsbesvär? Svaret på detta är något som anestesisjuksköterskan kan 

använda sig av.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelse av preoperativ information gällande 

luftvägshantering samt postoperativa halsbesvär.  

 

Syftet genererade följande frågeställningar: 
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Hur upplever patienter informationsmängden om preoperativ information om 

luftvägshantering och postoperativa halsbesvär?  

Hur upplever patienter hur, var och när preoperativ information om luftvägshantering samt 

postoperativa halsbesvär ges?  

 

Metod  

Vetenskaplig litteratur till bakgrund samt diskussion söktes med hjälp av sökmotorerna 

CINAHL och Pubmed. Följande sökord användes antingen tillsammans eller separat: 

”preoperative”, ”information”, ”experience”, ”assessment”, ”airway”, ”management”, 

”postoperative”, ”throat”, ”sore”, ”hoarseness”, ”pain”, ”patient”, ”intubation”, ”general”, 

”anesthesia”, ”endothrakeal tube”, ”laryngeal mask airway”. Målet var att inkludera 

vetenskapliga artiklar som handlade om preoperativ information samt postoperativa 

halsbesvär efter en sövning. Språket begränsades till engelska. Huvuddelen av artiklarna som 

inkluderades var även publicerade i en tidskrift som är analyserad och bedömd enligt Ulrich’s 

Periodicals Directory. Denna databas samlar tidskrifter som uppfyller kriterier för att klassas 

som vetenskapliga.  

Strukturen för denna uppsats följde författarinstruktionerna enligt BMC Nursing.  

 

För att svara på syftet samt frågeställningar valdes kvalitativ metod, som syftar till att förklara 

och ge en djupare förståelse av en specifik erfarenhet [17]. Semistrukturerade enskilda 

intervjuer användes som datainsamlingsmetod, eftersom individens upplevelse fångas och 

samtidigt täcka in förutbestämda frågor [18]. En kvalitativ intervjustudie kan bidra till 

förståelse och utökad kunskap kring forskningspersonens upplevelser och erfarenheter av den 

upplevda situationen [19].  

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Patienter som har genomgått en planerad operation i generell anestesi samt har kontrollerad 

luftväg med antingen endotrakealtub eller larynxmask. Patienterna förstår och talar det 

svenska språket. Patienterna är 18 år eller äldre samt är orienterade till tid, plats och rum.  

Exklusionskriterier 

Patienter som genomgått en koniotomi eller trakeotomi.   
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Genomförande 

Totalt inkluderades 8 patienter fördelade på två sjukhus i Göteborg. Hälften män och hälften 

kvinnor. Urval av patienter skedde i samråd med uppvakningsavdelningspersonal eller 

avdelningspersonal som uppfyllde inklusionskriterierna och var klara för hemgång. 

Anestesisjuksköterskor tog inte del av informationen.  

Intervjuerna genomfördes avskilt på uppvakningsavdelning eller på vårdavdelning.  

 

Datainsamling 

Innan varje påbörjad intervju fick deltagarna läsa igenom Information till deltagare samt fylla 

i blankett om godkännande [Bilaga 2]. Intervjuerna var semistrukturerade och ett så öppet 

samtal önskades. För att samtalet inte skulle flyta utanför syftet följdes en intervjuguide som 

svarade till syftet och frågeställningarna [Bilaga 3]. Intervjuerna spelades in elektroniskt som 

sedan transkriberades ordagrant.  

 

Analys 

Texten lästes igenom flera gånger för att få en övergripande förståelse. Även stödord från 

intervjuerna som kroppsspråk och ansiktsuttryck togs med under analysarbetet. Därefter 

analyserades texten flertalet gånger för att hitta samband och skillnader. För att göra texten 

mer övergriplig och hanterbar, identifierades först meningsbärande enheter där innehållet hör 

samman. Sedan kondenserades innehållet, det vill säga att de meningsbärande enheterna 

kortades ner, varpå de fick en kod. Koderna med liknande och olika innehåll sorterades under 

kategorier och som därefter bildade tre domäner. Även efter detta var gjort lästes texten om 

och om igen för att se så ingen kategori eller domän som kunde hamna under någon annan 

kategori missades. Analysarbetet följde de riktlinjer för kvalitativ innehållsanalys som 

beskrivs av Graneheim och Lundman [18, 20].  

 

Etik 

Brev till verksamhetschef för respektive operationsavdelning skickades ut, som godkändes 

innan intervjuerna genomfördes [Bilaga 1]. Alla deltagare fick både muntlig och skriftlig 

information innan intervjuerna. De gav sitt godkännande om deltagande skriftligt innan 

intervjuerna påbörjades [Bilaga 2]. De fick även möjligheten att avsluta sitt deltagande under 

hela studietiden. För att inte kunna röja identiteten på studiedeltagarna hanterades inga 

personuppgifter. Intervjuerna transkriberades och texten hanterades som helhet utan att kunna 
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urskilja enskilda personer. Då studien ingår i en universitetsutbildning på avancerad nivå och 

inga personuppgifter hanterades, behövs inget forskningsetiskt godkännande [21].  

 

Trovärdighet 

En studies resultat skall vara så trovärdigt som möjligt genom att se på hur trovärdigt, pålitligt 

och överförbart resultatet är. Trovärdigheten påverkas av de som genomför studien, 

studiedeltagarna och insamling av materialet. Att genomföra en studie med deltagare med 

större åldersskillnader och olika kön, kan ge fler och olika aspekter på det som undersöks. 

Även att välja forskare med olika erfarenhet kan påverka resultatet genom att ge fler aspekter, 

vilket ökar trovärdigheten. Hur ett resultat är pålitligt påverkas av en fortlöpande granskning 

och analys av materialet under hela studiens gång. Med mycket material och under en längre 

tid, är det viktigt att ha samma frågeställning till alla deltagare. Med en fortlöpande 

granskning och analys kan fenomenet utvecklas och smalnas av ytterligare. Trovärdigheten 

påverkas även av överförbarheten i ett resultat. Hur ett resultat i en studie kan överföras och 

användas i ett annat område. Det är inte författaren utan läsaren som bestämmer 

överförbarheten. En noggrann beskrivning av deltagarna, datainsamlingen och analysarbetet 

samt ett utförligt och rikt resultat med tydliga och lämpliga citat kan öka överförbarheten [20].  

 

Resultat 

Analysen av intervjuerna resulterade i de tre domänerna: Känslor inför operation, 

informationsmängd, samt informationssätt. Dessa tre domäner åtföljs av två till tre kategorier 

[Tabell 1].  

 

Tabell 1, domäner och kategorier 

Domäner Kategorier 

Känslor inför operation Förtroende och tillit till personalen 

Lugn och trygghet inför ingreppet 

Informationsmängd  För mycket och alltför detaljerad 

information 

Obefintlig eller för lite information 

Individanpassad information 

Informationssätt  Form och tidpunkt för information 

Plats och miljö för information 

 

Känslor inför operation 

Känslor som oro, nervositet och vara spänd inför en operation beskrevs bland deltagarna. De 

beskrev att trots att de var mer fokuserade på själva operationen och viljan att bli frisk eller 
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kunna gå eller röra sig som vanligt, upplevde patienterna informationen kring sövning eller 

luftvägshantering som mindre viktig. Att få känna sig trygga men också att man kan lita på 

personalens kompetens och kunskaper var väldigt viktiga. Även att inge lugn inför en 

operation var något som beskrevs som positivt.  

 

Förtroende och tillit till personalen 

Även fast patienten befann sig i ett utlämnande skede, beskrev deltagarna att de litade på 

personalen, att det var kompetenta, förtroendegivande och ingav en säkerhet. Patienterna 

lämnade över sig själva i någon annans händer och lät personalen göra sitt då det är deras 

specialområde och det är vad de gör dagligen och är bra på det. Att känna att de kan lita på att 

man tas om hand under operationen, att man inte kan påverka situationen själv utan istället 

kunna lita på andra och känna sig trygg med det.  

 

”Nu fick jag bara reda på att jag kommer sövas ner och det är inte 

mer än det och då slipper jag behöva oroa mig om konsekvenser och 

sådana grejer.” 

 

”Man litar på läkarna. Eftersom jag inte kan något om det så är 

det bättre att de sköter det och inte stressar upp mig.” 

 

Lugn och trygghet inför ingreppet 

Att känna sig lugn och trygg och omhändertagen var viktigt. Genom att 

anestesisjuksköterskan är där för patienten och kan ge ett lugnt och tryggt bemötande, att 

lyssna på och ställa frågor, inte gå på slentrian utan fråga hur patienten vill ha det och vara 

vänlig är viktiga saker som beskrivs som lugnande åtgärder innan en operation.  

 

”Ett sånt lugn som man möts av i en operationssal!”  

 

Att personalen inte visade att de har bråttom eller är stressad inför något moment beskrevs 

som viktigt. Visa att de har tid för patienten och förklarar vad de skall göra innan de gör det. 

Att vara omhändertagande, visa att de bryr sig och är till för patienten är lugnande och ökar 

känslan av trygghet.  
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”De är väldigt vänliga. Ja man känner sig väldigt omhuldad, och ja 

det är väldigt viktigt just sådär innan operationen” 

 

Informationsmängd 

Överlag var deltagarna nöjda med informationsmängden de fick. När patienterna fick utveckla 

mer och om vad som kunde förbättras eller hur de kände inför att få information om 

luftvägshantering, varierade uppfattningarna. Både mängden och hur detaljerat innehållet av 

informationen om luftvägsförfarandet varierade. Även hur de påverkades av att få just den 

informationen var olika. Vissa ville veta mindre, andra mer. Många som ville veta mer var 

antingen nyfikna, inte fick någon information och kände sig lite ovetande och undrande, 

framförallt då de kände något i halsen. Att få förklarat för sig att man kan känna vissa 

halsbesvär efter en sövning, var något alla uppskattade.  

 

För mycket och alltför detaljerad information 

Att veta för mycket och för ingående, beskriva hur en endotrakealtub eller larynxmask 

fungerar upplevdes som obehagligt enligt patienterna. Deltagarna beskrev att de gärna inte 

hade behövt veta mer utan önskade att anestesipersonalen enbart skulle beskriva det kortfattat. 

Att få för mycket detaljerad information om masker och slangar, var obehagligt och 

skrämmande. Att få information om postoperativt halsont och heshet lugnar. 

 

”Ja de sa ju innan att de skulle stoppa ner slangar i munnen och att ja 

ska få syrgas och gas för andningen under hela operationen. Då blev 

ja lite skrämd..lite orolig. Jag gillar inte det där med slangar och så.”  

 

”Ja de skulle inte ha sagt det att de skulle stoppa en sån slang i 

munnen ner till andningen. Jag känner inget i halsen nu, eller lite 

sandpapper sådär i halsen.”  

 

”De hade kunnat säga att man kommer vara ner i halsen och det kan 

kännas lite efteråt.” 

 

”Men det var ju bra att de sa att man kan känna lite så det blev jag 

faktiskt lite lugn av nu när de känns lite torrt i halsen.” 
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Obefintlig eller för lite information 

De patienter som ansåg informationsmängden var för liten, beskrev att de kände sig förvirrade 

när de hade ont i halsen fast det var benet som blivit opererat.  

Att få mer detaljerad information om luftvägsförfarandet upplevdes inte som obehagligt 

jämfört med andra deltagare, istället beskrev dessa deltagare en nyfikenhet och en vilja att 

veta mer.  Vissa beskrev att de dessutom även ville få se olika luftvägshjälpmedel som 

larynxmask och endotrakealtub och få veta mer ingående information om luftvägshanteringen. 

Att vara välinformerad inför en operation upplevde vissa som lugnande. De som inte fått 

någon information om luftvägsförfarandet eller information om postoperativa halsbesvär 

beskrev känslor som ovisshet och oro uppkom, då de kände av en konstig smak i munnen eller 

upplevde halsbesvär postoperativt. Andra beskrev istället denna ovisshet som något positivt 

och behagligt, då de troligtvis hade jagat upp sig själva och blivit mer stressade innan 

operationen om de fått mer information om luftvägshanteringen.  

 

”Nu hade jag ingen aning att jag ens fick en slang i halsen. Det hade 

jag väl kunnat få veta, men det här är också..ja men hade jag haft ont 

i halsen hade jag gärna velat veta varför.”  

 

”Ja jag funderade lite på varför jag hade en liten konstig smak runt 

munnen som jag inte hade innan, och det funderade jag lite på vad 

kunde det bero på liksom men jag tror ju det kan ha med nåt med 

operation att göra. Men det är väl inte mer än det att man blir lite 

fundersam. Inte att jag blir orolig eller så, men man är lite i ovisshet.” 

 

Samtliga deltagare vill få information om eventuella postoperativa halsbesvär preoperativt.  

 

Individanpassad information 

Informationsmängden varierar bland deltagarna, vissa vill veta mer, andra mindre. För vissa 

spelar informationsmängden mindre roll, för andra spelar det stor roll. Det är därför viktigt att 

anpassa informationen efter vad patienten vill veta. Deltagarna beskrev hur mycket eller hur 

lite de ville veta om luftvägsförfarandet och att det dessutom är väldigt olika från person till 

person. De beskriver att andra patienter kanske vill veta antingen mer eller mindre än de och 

att det är då viktigt att anpassa informationen efter vad den personen vill veta. Att ställa frågor 

och lyssna på svaret, gör att man får reda på hur mycket patienten vill veta.  
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”Det är ju väldigt olika hur man är som person, om man får för 

mycket information då blir det svårt att ta in det, som att man har 

dåligt minne eller nånting, eller det är väl att det beror på mig då som 

kanske inte kommer ihåg allt som sägs om det blir för mycket.” 

 

”att man lyssnar, att man frågar hur man vill ha det, och att man som 

patient känner att de är intresserade av svaren, det är det. Så att det 

inte bara går på slentrian, att man känner att det är viktigt det man 

svarar” 

 

Informationssätt  

Information kan ges på olika sätt och i olika situationer eller skeden under vårdförloppet. 

Olika informationssätt påverkade deltagarna olika. Deltagarna beskrev att bland annat skriftlig 

information orsakade oro och stress, där ingen möjlighet till att ställa frågor fanns. 

Tidsaspekterna påverkade även patienterna. Deltagare beskrev känslor som stress, oro och 

nervositet då de fick informationen långt innan operationsdagen. Andra upplevde samma 

känslor då de fick den mesta informationen under operationsdagen. Även var de fick 

informationen påverkade deltagarna olika.  

 

Form och tidpunkt för information 

Antingen fick patienterna informationen skriftligt, muntligt eller både och. Deltagarna 

beskriver att den skriftliga informationen var bra att kunna gå tillbaka till om man ville läsa 

lite mer, men samtidigt var den lite för kortfattad.  

 

” ja då är det bäst med både muntligt och skriftligt. Jag har ju läst de 

där papperna flera gånger. Det är jättebra att kunna gå tillbaka och 

kolla får man kan vara lite okoncentrerad och inte alltid närvarande 

alla gånger.” 

 

Att få informationen skriftligt en tid innan operationen kunde orsaka mer nervositet och oro 

hos andra deltagare.  
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 ”Jag tror det är nog ett större stressmoment att få det innan, jag hade 

nog suttit och funderat en hel del om man läst att man kommer få ont i 

halsen eller något sådant, utan det är bättre man får det när man väl 

kommer hit.” 

 

En variation av både muntlig som skriftlig information beskrevs som mest positiv, majoriteten 

av deltagarna ansåg att få kortfattad skriftlig information tiden innan operationsdagen samt 

muntlig information på operationsdagen var det bästa informationssättet. Att vara förberedd 

men samtidigt att få möjlighet till att fråga om saker som uppkommit tiden innan operationen, 

var något deltagarna beskrev som mest positivt och som gav ökad trygghet och minskade oro. 

 

”Har man några frågor då så kan man ställa de tillbaka, och de blir 

nog en väldig trygghet att man får den möjligheten” 

 

Patienterna beskriver att de uppskattar ett öppet klimat med möjlighet till att ställa frågor 

vilket även minskar känslan av ovisshet. Att förklara luftvägshanteringen, en kort stund innan 

det skall göras, upplevde vissa som mindre obehagligt. Att inte få tid till att tänka igenom och 

oroa sig innan men samtidigt få veta att man har något i munnen minskade oro och stress. 

 

”Informationen var tydlig, verkligen såhär, tittade att såhär kommer 

det att gå till, ja jag är med.. nu går det till såhär, väldigt konkret och 

superbra tycker jag, inte krångla till det” 

 

Plats och miljö för information 

Miljön där informationen ges spelar även roll. Deltagarna beskriver att få informationen på 

avdelningen när man kommer på morgonen, att de får träffa personen som skall ta hand om de 

under operationen, avskilt och i en lugn miljö utan andra personer är lugnande och ökar 

tryggheten. Det fanns även deltagare som beskriver att få informationen kontinuerligt, som en 

vardaglig del eller att man pratar medan man gör det eller är på väg någonstans var mer 

positivt.  

 

”Jag fick nog mest informationen på förberedelserummet, bara 

väldigt kort innan vi gick in, mer att de presenterade sig. Jag hade 

nog uppskattat att få reda på det här på avdelningen, lite tidigare” 
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Beskrivning av miljön på avdelningen samt vilka moment som genomförs på avdelningen, 

förberedelserummet, operationssalen och på uppvakningsavdelningen upplevdes som positivt 

och lugnande.  

 

”sen kommer du till uppvaket så får du ligga där, de visade hur det 

såg ut innan vi gick in till operation. Sen fick jag ligga innan 

operationssalen, och då berättade hon vad som hände där inne och 

om sövning och så” 

 

Att få information om de moment som skall genomföras både innan som under operationen, 

där information om luftvägshantering och sövningsförloppet förklaras, samtidigt som 

patienten får ställa frågor under tiden upplevs som positivt. Även att få information på väg 

mot förberedelserummet och operationssalen var något som deltagarna upplevde som positivt 

då de fick mer tid till att ställa frågor till narkospersonalen.  

 

”att man pratar på vägen till operationssalen.. man förklarar lugnt 

och fint, och är det några frågor kan man svara på de direkt” 

 

Andra upplevde att det var negativt att få informationen på operationssalen. Patienterna 

beskrev en miljö med många personer, många moment samtidigt med frågor som ställdes av 

olika personer på samma gång utan att få möjlighet att ställa frågor tillbaka, var något som 

patienterna upplevde som mer stressande.  

 

”Hon kanske sa saker men jag visste inte var jag skulle fokusera. Jag 

kanske hörde lite av varje del. Det blir lite konstigt att ge information 

på det sättet..kan jag tycka..jag hade velat haft det mer en åt 

gången..ja. sen vet inte jag att det berodde på att man vill 

effektivisera. Men det är jättesvårt att lyssna och ta in information om 

man får det gånger fem” 

 

Diskussion 

En operation oavsett ingrepp är en påfrestande händelse där känslor som både oro och rädsla 

kan uppkomma. Deltagarna beskrev att i en sådan situation var det viktigt att få känna både 
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trygghet och lugn samt att man kände tillit och förtroende till personalen. Flera studier styrker 

detta där patienter beskriver en god preoperativ omvårdnad som ett vänligt bemötande, inge 

en känsla av trygghet samt lugn [1, 4, 5]. En annan studie visar på att patienters oroskänslor 

samt användandet av smärtlindring postoperativt kan minskas med hjälp av preoperativ 

information, samtidigt som patienters välbefinnande ökar [22].  

När deltagarna i denna uppsats beskrev att oroskänslor uppkom under den preoperativa 

information, var det användandet av ord som slangar och masker som oroade mest, att istället 

använda sig av andra ord, som att få ”något” i munnen som hjälper till med andningen, ökar 

syrgasen eller inte gör så patienten snarkar är andra alternativ. Generellt var deltagarna nöjda 

med den informationsmängd de fick, dock ville majoriteten av deltagarna ha mer information. 

En tidigare studie undersökte hur patienter upplevde informationsmängden om 

operationskomplikationer. Dessa patienter fick tillräcklig information och var nöjda med 

informationsmängden, trots detta ville majoriteten veta mer, även om det var ingående 

information om samtliga operationskomplikationer som upplevdes som obehaglig för vissa, 

ville de ändå få ta del av informationen [23].  Min åsikt är att postoperativt halsont och heshet 

är en sorts komplikation, det är därför viktigt att berätta, för alla som vill veta, om samtliga 

komplikationer som kan uppstå efter en operation, oavsett om den direkt är orsakad av 

operationen eller inte.  

Patienter är olika och reagerar olika på mängden information. Därför är det extra viktigt att 

fråga hur mycket patienten vill veta om just luftvägshantering, så man inte gör någon orolig 

eller rädd i en redan orolig situation. 

En tidigare studie som undersökt hur informationsmängden påverkar patienter, sågs stora 

variationer mellan deltagarna. Informationsmängden varierade från patient till patient men 

även hur de upplevde informationsmängden varierade. Forskarna till studien kom fram till att 

informationsmängden bör anpassas efter situationen och individen [24].  

När man tittar på hur vilket sätt informationen gavs bland deltagarna i denna uppsats, var en 

variation av både muntlig som skriftlig information något deltagarna föredrog, dock 

upplevdes den muntliga informationen mer viktig än den skriftliga. Detta har även en tidigare 

studie bekräftat, där en kombination av muntlig och skriftlig information beskrivs som den 

bästa kombinationen. Enbart muntlig information upplevdes som svårt att ta sig till och 

bearbeta samt att informationen var komplicerad [25].  

Miljön och dess omgivning var även något som påverkade deltagarna. Många personer och 

många frågor på samma gång var störande och påverkade patienterna negativt. Detta tog även 

en tidigare studie upp, där situationen inför en stundande operation, med flera olika personer 
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och många intryck, upplevdes stressande och överväldigande. Detta i sin tur försvårade 

patienternas möjlighet att ta till sig information och att inte förstå informationen, vilket kan 

öka känslan av oro samt minska patienters välbefinnande [26].  

Att däremot få kontinuerlig information, att få se omgivningen, att förklara vad som händer 

och var det händer, ökar patienternas välbefinnande enligt en annan studie [6].  

Enligt de etiska riktlinjerna som International Federation of Nurse Anesthetists tagit fram, 

skall anestesisjuksköterskan upprätthålla en miljö så patientens värderingar och seder 

respekteras. Samtidigt skall anestesisjuksköterskan skydda patientens rättigheter och se till så 

att personlig information kan ges till patienten utan att andra kan ta del av denna [27].  

Får patienterna personlig information på väg till operationssalen, kan inte 

anestesisjuksköterskan säkerställa en miljö som tidigare studie nämnt. Anestesisjuksköterskan 

kanske inte kan ändra miljön, men då kan man istället gå till ett avskilt rum där personlig 

information kan ges utan att andra kan ta del av den. För att anestesisjuksköterskan ska kunna 

identifiera vad som är personlig information och vilka seder och värderingar respektive 

patient har, måste anestesisjuksköterskan lära känna patienten. Svensk sjuksköterskeförening 

beskriver vikten av att lära känna patienten som person och identifiera hens unika behov är en 

förutsättning för planeringen och genomförandet av en omvårdnad som motsvarar patientens 

behov. Genom att vara öppen och se till patientens perspektiv av vården kan man få reda på 

patientens upplevelse. En personcentrerad vård innebär att patienten ses som en person med 

sina egna personliga behov, som sätts framför sin sjukdom. En personcentrerad vård innebär 

även att göra patienten delaktig och medbestämmande i sin egen vård. Rätt till information är 

en del av patientens självbestämmande [28]. Ur ett samhällsperspektiv där ökade vårdtider 

innebär ökade kostnader, har en studie undersökt hur personcentrerad vård påverkar 

vårdtiderna, sågs en minskning av vårdtider samtidigt som patienters välbefinnande ökade 

[29], det är således tid man får ta sig, som i slutändan gynnar både samhället som den enskilde 

patienten och individen positivt.  

 

Metoddiskussion 

För att få ett kvalitativt resultat där man undersöker patienters syn och upplevelse av ett visst 

fenomen, är intervjuer att föredra [18]. Samtidigt som det blir en öppen diskussion där 

fenomenet undersöks, är det samtidigt styrt av intervjuarens syfte och kan anpassas efter 

dennes tycke. Likaså är analysen väldigt beroende på hur författaren tolkar intervjuerna. Dock 

är det författaren som ska tolka intervjuerna för att få fram ett resultat [17]. Studien 

genomfördes av en författare. Nackdelen med detta var att jag kunde ha önskat ett annat 
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perspektiv på både intervjuer som tolkning och författande. Intervjuerna blev något korta och 

styrt efter intervjuguiden, som i sin tur styrde till stor del deltagarnas svar till det som senare 

blev domäner och kategorier i resultatet.  En ytterligare författare hade kunnat komma med 

sina synpunkter både till intervjuguiden men även kommit med kompletterande frågor i 

intervjuerna för att ytterligare komma vidare eller belysa något perspektiv som deltagarna 

tagit upp ytterligare. Tittar man på trovärdigheten i detta resultat, hur varierande deltagarna 

var i ålder och kön, kunde jag ha önskat en viss mer spridning i åldern då det var något unga 

deltagare.  

Åldern varierade från 22 år till 63 år. Könen var jämt fördelade.  

Varierande åldrar samt erfarenhet både hos intervjupersoner som hos undersökare, ökar 

trovärdigheten enligt en studie [20]. Hade man istället valt deltagare med en större 

åldersskillnad och gjort ett mer bestämt urval efter både kön som ålder hade det dels tagit mer 

tid att utföra alla intervjuer och urvalet blivit mer styrt än enbart inklusionskriterierna. 

Intervjuerna tog även mer tid än tanken var, dels då godkännande från verksamhetschefer tog 

tid att få igenom samt transporterna mellan sjukhusen var tidskrävande, Vissa dagar då 

intervjuerna skulle ha genomförts hittades inga intervjupersoner som kunde inkluderas, vilket 

innebar ett återvändande en annan dag. Hade fler intervjuer genomförts hade även detta tagit 

mer tid i både genomförande som analysarbete.  

En kvalitativ studie skall vara subjektiv, utifrån just författarens tolkningar, skall den inte 

innehålla några personliga värderingar [18, 19], vilket det inte gjorde.  

Med hjälp av uppvakningspersonal och avdelningspersonal valdes deltagare ut enligt 

inklusionskriterier. Anestesisjuksköterskorna på respektive operationsavdelning fick inte ta 

del av studiens syfte då det kunde ha påverkat resultatet. Meningen med detta, är att minimera 

den yttre påverkan och undersöka patienters upplevelser och syn, inte enbart eventuella brister 

men framförallt på de positiva aspekterna som informationen har i den pre-, samt 

perioperativa omvårdnaden.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Samtliga patienter i denna studie fick skriftlig information om deltagande samt att de fick ge 

sitt skriftliga godkännande om deltagande i studien. Deltagandet var helt frivilligt, Samtliga 

deltagare fick behålla skriftlig information om studien med kontaktuppgifter till författare och 

handledare, vilket de ombads kontakta om de inte längre önskade deltaga i studien. De 

skriftliga dokumenten med deltagarnas underskrifter, sparas och förvaras inlåst i skåp av 
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författaren. Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning följdes 

[30]. 

 

 

Slutsats 

Inför en stundande operation upplever patienter känslor som oro och rädsla. Det är då viktigt 

att anestesisjuksköterskan kan inge ett lugn och en trygghet. Preoperativ information om 

luftvägshantering kan både lugna men även skapa oro och rädsla. Vissa patienter reagerar 

negativt på för mycket och ingående information, medan andra reagerar negativt på för lite 

och knapphändig information. Patienter är olika och reagerar olika på informationsmängd 

samt informationssätt.  Det är därför viktigt att anestesisjuksköterskan anpassar 

informationsmängden och ger individanpassad information format efter patienten. Samtliga 

patienter beskriver att preoperativ information om postoperativa halsbesvär är lugnande. 

 

Klinisk implikation och vidare forskning 

Studien beskriver hur patienter upplever den preoperativa informationen om luftvägshantering 

och postoperativa halsbesvär. Generellt var patienterna nöjda med den preoperativa 

informationen även om vissa ville veta mer och vissa ville veta mindre. Därför är det viktigt 

att anpassa informationen efter individen och situationen och ta reda på vad patienten vill 

veta, vilket ökar patienters välbefinnande och känsla av trygghet. Vidare forskning riktat mot 

patienters informationsbehov och utformning av individanpassad information är önskvärt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Referenser 

1. Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening. 

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot anestesisjukvård.  

http://www.aniva.se/wp-content/uploads/2014/12/komp-beskrivning-anestesi.pdf 

Accessed September 21 2015. 

2. Clarke A, Hanson EJ, Ross H. Seeing the person behind the patient: enhancing the 

care of older people using a biographical approach. Journal of Clinical Nursing. 

2003;12(5):697-706. 

3. Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Nya VIPS-boken. Välbefinnande, 

integritet, prevention, säkerhet. Stockholm: Studentlitteratur AB; 2013. 

4. Mellin-Olsen J, O’Sullivan E, Balogh D, Drobnik L, Knape JTA, Petrini F, Vimlati F. 

Guidelines for safety and quality in anaesthesia practice in the European Union. 

European Journal of Anaesthesiology. 2007;24:479–482. 

5. Aasa A, Berterö CM, Hovbäck M. The importance of preoperative information for 

patient participation in colorectal surgery care. Journal of Clinical Nursing. 

2013;22:1604-1612. 

6. Asplund K, Nordahl G, Olofsson N, Sjöling M. The impact of preoperative 

information on state anxiety, postoperative pain and satisfaction with pain 

management. Patient Education and Counseling. 2003;51(2):169-176. 

7. Chui PT, Gin T, Lee A. Educating patients about anesthesia: a systematic review of 

randomized controlled trials of media-based interventions. Anaesthesia and Analgesia 

Journal. 2003;96(5):1424-1431. 

8. Högman M, Knudsen K, Larsson A, Nilsson U, Pöder U. A nationwide postal 

questionnaire survey: the presence of airway guidelines in anaesthesia department in 

Sweden. BioMedCentral Anesthesiology. 2014;14:25-31 

9. Walker JA. What is the effect of preoperative information on patient satisfaction? 

British Journal of Nursing. 2007;16(1):27-32. 

10. Halldin MAB, Lindahl SGE, redaktörer. Anestesi. Sandin R. Den fria luftvägen. 

Malmö: Liber AB; 2014.  

11. Jaensson M. Postoperative sore throat and hoarseness. Clinical studies in patients 

undergoing general anesthesia. Örebro University 2013. http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:652361/FULLTEXT01.pdf Accessed September 24, 2015. 

http://www.aniva.se/wp-content/uploads/2014/12/komp-beskrivning-anestesi.pdf
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:652361/FULLTEXT01.pdf
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:652361/FULLTEXT01.pdf


 

 

 

12. Hajimohammadi F, Najafi A, Orandi A, Soleimani S, Zahabi S. Post-intubation sore  

throat. European Journal of Anaesthesiology. 2005;22(4):307-311. 

13. Biro P, Pasch T, Seifert B. Complaints of sore throat after tracheal intubation: a 

prospective evaluation. throat and menstruation cycles. Anesthesiology and Pain 

Medicine. 2013;3(2):243-249. 

14. Chung F, McHardy FE. Postoperative sore throat: cause, prevention and treatment. 

Anaesthesia. 1999;54(5):444–453. 

15. Amraei R, Baikpour M, Hoseinzadegan Shirazi F, Lotfollah Zadeh S, Mohajerani SA, 

Solatpour F, Teymourian H. Comparison of the incidence of sore throat after rapid 

sequence intubation with succinylcholine and cisatracurium. Anesthesiology and Pain 

Medicine. 2014;4(3):e20030.  

16. Barach P, Kindler CH, Lehmann M, Monte K. Postoperative patient complaints: a 

prospective interview study of 12,276 patients. Journal of Clinical Anesthesia. 

2010;22(1):13-21 

17. Polit DF & Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 

practice. 9th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. 

18. Lundman B & Hällgren Graneheim U. Kvalitativ innehållsanalys. Granskär M & 

Höglund-Nielsen B, redaktörer. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2012 

19. Kvale S & Brinkman S. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2a upplagan. Lund: 

Studentlitteratur; 2009. 

20. Graneheim UH & Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today. 2004;24(2):105-112. 

21. Codex - regler och riktlinjer för forskning. Forskning som involverar människan. 

http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml 

Accessed September 20 2015. 

22. Al-Azawy M, Aßmus J, Fridlund B, Oterhals K, Schuster P. Premedication and 

preoperative information reduces pain intensity and increases satisfaction in patients 

undergoing ablation for atrial fibrillation. A randomised controlled study. Applied 

Nursing Research. 2015;28:268-273. 

23. Degerliyurt K, Gunsolley JC, Laskin DM. Informed consent: what do patients really 

want to know? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2010;68(8):1849-1852. 



 

 

 

24. Engström Å, Forsberg A, Vikman I, Wälivaara B-M. Patients' perceptions of quality 

of care during the perioperative procedure. Journal of Perianesthesia Nursing. 

2015;30(4):280-289  

25. Andersson V, Karlsson AK, Otterstrom-Rydberg E. The importance of written and 

verbal information on pain treatment for patients undergoing surgical interventions. 

Pain Management Nursing. 2015;16(5):634-641 

26. Walker JA. What is the effect of preoperative information on patient satisfaction? 

British Journal of Nursing. 2007;16(1)27-32. 

27. International federation of nurse anesthetists (ifna) code of ethics.  

http://ifna.site/wp/?wpdmdl=255 

Accessed Januari 21 2016. 

28. Svensk sjuksköterskeförening – Värdegrund för omvårdnad.  

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf 

Accessed Januari 21 2016. 

29. Berg U, Hansson E, Karlsson J, Kärrholm J, Olsson LE. Person-centred care compared 

with standardized care for patients undergoing total hip arthroplasty--a quasi-

experimental study. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2014;9(9)95-102. 

30. Forskningsetiska principer – Codex – Vetenskapsrådet.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Accessed Januari 21 2016.  

 

  

http://ifna.site/wp/?wpdmdl=255
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

 

Bilaga 1 

Information till verksamhetschef 

 

Magisteruppsats inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

anestesisjukvård (60hp) vid Intuitionen för omvårdnad, Umeå Universitet. 

 

Tidigare studier visar att halsont och heshet efter en generell anestesi är vanligt 

förekommande. Vid litteraturgenomgång har inga tidigare studier påträffats som beskriver hur 

patienter upplever den preoperativa informationen om luftvägshantering och om preoperativ 

information kan påverka den postoperativa omvårdnaden.  

 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelse av preoperativ information gällande 

postoperativa halsbesvär efter generell anestesi. 

  

Metoden som kommer användas är kvalitativ innehållsanalys i form av ljudinspelade 

intervjuer med patienter. Deltagandet är valfritt och patienterna får skriftlig och muntlig 

information om studien innan dess början och har möjlighet att avsluta sitt deltagande under 

hela studiens gång. Deltagarnas personuppgifter kommer ej att användas. Istället används ett 

nummer för respektive intervju. Antal deltagare till studien önskas vara totalt 4 personer där 

hälften är kvinnor och hälften män. Intervjuerna genomförs med fördel på uppvaksavdelning 

innan hemgång alternativt på vårdavdelning. Intervjuerna beräknas ta mellan 15-45 minuter.  

För ett så objektivt resultat som möjligt bör anestesipersonalen på kliniken inte få information 

om syftet med studien. 

 

Inklusionskriterierna för studien är att patienterna skall ha genomgått en planerad operation. 

De skall ha varit sövda i generell anestesi och erhållit assisterad ventilation med larynxmask 

eller endotrakealtub. Patienterna skall vara 18 år eller äldre. Vara orienterad till tid, plats och 

rum. De ska förstå svenska i tal och skrift.  

Exklusionskriterier är patienter med en demenssjukdom samt de som genomgått en koniotomi 

eller trakeotomi pga svår luftväg.  

 

Min förhoppning är att Ni ger mig Ert medgivande till att jag genomför studien på Er klinik 

samt att Ni kan hjälpa mig i rekryteringen av patienter.  

 

Vid eventuella frågor är Ni välkommen att kontakta mig. Med vänliga hälsningar. 

 

Författare:  

Martin Sörberg 

Leg. Sjuksköterska 

0702901131 

martin.sorberg@gmail.com 

 

Handledare:  

Pia Hedberg 

Universitetslektor 

Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet 

901 87 Umeå 

0706893714 

pia.hedberg@umu.se 

mailto:martin.sorberg@gmail.com
mailto:pia.hedberg@umu.se


 

 

 

Bilaga 2 

Patienters upplevelse av preoperativ information gällande luftvägshantering och dess 

betydelse för omvårdnaden 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

Jag läser anestesisjuksköterskeprogrammet på Umeå Universitet. Som en del av denna 

utbildning genomförs en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad.  

 

Ett fåtal studier har påträffats om hur patienter upplever informationen som ges innan 

operation om luftvägshantering och postoperativa halsbesvär och om detta kan påverka 

omvårdnaden efter operation.  

 

Jag vänder mig till dig som vårdats på en dagkirurgisk operationsavdelning och har varit sövd 

under operation. Dina upplevelser av hur du upplever informationen om luftvägshantering och 

eventuella postoperativa halsbesvär innan Din operation samt vad Du anser är viktigt kring 

denna typ av information, kan vara till stor hjälp för både personal som för patienter i 

framtiden. Jag undrar om Du kan tänka dig att ställa upp för en ljudinspelad intervju, där jag 

ber Dig berätta om dina erfarenheter kring preoperativ information. Intervjun beräknas ta 

mellan 15-45 minuter. Intervjun spelas in elektroniskt med hjälp av smartphone.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan avsluta ditt deltagande när som helst under hela 

studiens gång utan att ange skäl för detta. Ditt beslut om att delta i denna studie påverkar inte 

Din vård eller behandling på något sätt. Om Du vill deltaga i studie kommer allt Du säger 

behandlas konfidentiellt, din identitet kan inte röjas under hela studiens gång eller i resultatet. 

Intervjuerna erhåller ett endast ett nummer utan vare sig någon annan information. Inga 

uppgifter om Din identitet används.  

 

Accepterar Du att delta i intervjustudien? Jag ber Dig kryssa i Ditt svar i rutorna nedan. 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta författaren, Martin Sörberg 

 

Accepterar Du att delta i intervjustudie?  Svar: □ Ja 

 
Datum: …………………… Namnteckning: ………………………………………………… 

 

Författare:  

Martin Sörberg 

Leg. Sjuksköterska 

0702901131 

martin.sorberg@gmail.com 

 

Handledare:  

Pia Hedberg 

Universitetslektor 

Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet 

901 87 Umeå 

0706893714 

pia.hedberg@umu.se 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Vad fick du för anestesiologisk information om din operation? Intubering/larynxmask? – 

Utveckla? Hur kändes det? Varför?  

Vem gav dig informationen? Utveckla – spelar det någon roll? På vilket sätt? Varför?  

Hur upplevde du informationen? Vad kände du? Varför? Utveckla 

Hade du velat ha informationen under några särskilda former (vid inskrivning, innan 

operation)? Utveckla? 

 

 

 


