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SAMMANFATTNING 
Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelse av möten med vuxna 

patienter som är oroliga inför generell anestesi.  

Bakgrund Att sövas innebär för de flesta patienter någon form av oro. För anestesisjukskö-

terskor innebär det att på kort tid skapa ett möte där patienter känner trygghet, tillit och där-

med mindre oro. Detta är en utmaning då det idag är ett högt flöde av patienter som ska ope-

reras, samtidigt som det ställs höga krav på en säker vård där alla patienter ska mötas utifrån 

sina egna förutsättningar. Få studier har gjorts angående patienters oro utifrån anestesisjuk-

sköterskornas perspektiv och är motiveringen till denna studie.  

Design Studien genomfördes med en kvalitativ design med induktiv ansats.  

Metod Deltagarna valdes ut med ett ändamålsenligt urval. Datainsamlingen bestod av semi-

strukturerade intervjuer med anestesisjuksköterskor på två sjukhus i norra Sverige. Intervjuer-

na transkriberades och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat Elva intervjuer genomfördes under hösten 2015. Analysen av materialet mynnade ut 

i ett tema med titeln ”Vara professionell”. Temat bestod av fem kategorier med benämningen 

”Att lyckas med ett möte”, ”Att se patienternas oro”, ”Att bemöta patienternas oro”, ”Att på-

verkas av mötet” och ”Att samarbeta och utvecklas”.  

Slutsats Anestesisjuksköterskorna upplevde att det i mötena med vuxna oroliga patienter 

handlade om att vara professionell i sin yrkesutövning. Att vara professionell inkluderade 

många områden, bland annat inställning, förhållningssätt och att sträva efter samma mål, detta 

för att kunna se och bemöta patienternas oro. 

 

Nyckelord: Anstesisjuksköterska; Generell anestesi; Möte; Oro; Professionell 

 

  



 

The anaesthetic nurse encounter with the adult anxious patient 

- a interview study 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to describe anesthetic nurses experiences, when interacting with 

adult patients that expresses anxiety in regards to their upcoming general anesthesia.  

Background: To undergo general anesthesia, is for most people, associated with some anxie-

ty. The anesthetic nurse only has a limited time to build the patient´s trust, and to try to relieve 

the anxiety and apprehension for the upcoming anesthesia. This is now becoming a bigger 

challenge, due to an increase in patient flow and stricter patient safety regulations, including 

requirements regarding patient centerdness. There has only been a limited number of studies 

looking at patient´s pre-anesthetic anxiety, from a nursing perspective, hence the purpose of 

this study.  

Design: A qualitative research design with an inductive approach.  

Methods: The participants in this study were chosen based on their work. The data collection 

consisted of semi-structured interviews with anesthetic nurses at two hospitals in northern 

Sweden. The interviews were transcribed and analyzed using a qualitative content method.  

Findings: Eleven interviews were conducted during the autumn of 2015. When analyzing the 

material, a theme ”Be professional” was established. This was further divided to five catego-

ries entitled: “How to succeed with a patient interaction”, “To acknowledge patient´s anxie-

ty”, “To master the patient´s anxiety”, “To be affected by the interaction” and “To cooperate 

and develop professionally.  

Conclusion: The anesthetic nurses emphasized the importance of professionalism when deal-

ing with anxious pre-anesthetic patients. This professionalism encompasses a number of dif-

ferent attributes such as attitude, approach and to work towards a common goal, to 

acknowledge and address patients concerns and anxiety.  

 

Keywords: Anesthetic nursing; General anesthesia; Patient interaction; Anxiety; Profession-

alism 

 

 

 
 



 

 
 
 
Varför behövs denna studie? 
 
• Hälso- och sjukvården har idag krav på ökad produktivitet, trots detta ska vården vara 

god, säker och alla patienter ska mötas utifrån sina egna förutsättningar.  
• Det är en utmaning för anestesisjuksköterskan att på kort tid möta oroliga vuxna patienter 

som ska sövas och hinna skapa ett möte där patienten känner trygghet och tillit. 
• Flera studier finns om patienters oro inför generell anestesi utifrån ett patient perspektiv, 

men få studier är gjorda utifrån ett anestesisjuksköterskeperspektiv. 
 
 
Vilka är huvudresultaten? 
 
• Anestesisjuksköterskan upplever att det i mötet med den vuxna oroliga patienten handlar 

om att vara professionell.  
• Att vara professionell handlar bland annat om inställning, förhållningssätt, att samarbeta i 

teamet och att utvecklas genom erfarenheter. 	  
	  

Hur skulle resultatet kunna användas för att påverka klinisk prax-
is/forskning/utbildning? 
 
• Bidra med ökad medvetenhet om hur anestesisjuksköterskan kan påverka vuxna oroliga 

patienter och därmed snabbare kunna identifiera och lindra vuxna patienters oro. 
• Skapa en bättre arbetsmiljö för anestesisjuksköterskan samt öka patientsäkerheten. 
• Vidare forskning i detta ämne behövs för att få en ökad förståelse och medvetenhet av 

professionens komplexitet. 
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INTRODUKTION 
Under våren 2015 hade vi verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i två veckor. Under den tiden 

mötte vi flera patienter som opererades under generell anestesi. Vi upplevde att flertalet pati-

enter på olika sätt visade oro inför att bli sövda. Patienter kunde ställa frågor som till exem-

pel: ”Kommer du se till att jag andas under hela operationen?” eller ”Kommer jag att vakna 

under operationen?”. En del visade sin oro genom att ställa många frågor eller genom att inte 

säga någonting. Andra visade oro i form av en stirrig blick, att de var spända i hela kroppen 

eller agiterade. Anestesisjuksköterskorna uppfattades ha olika sätt att se, hantera och bemöta 

detta på. Efter genomgång av befintlig forskning har vi funnit att det finns flera studier om 

patienters oro inför generell anestesi utifrån ett patientperspektiv (Haugen et al., 2009; McIn-

tosh & Adams, 2011; Mitchell, 2010; Padmanabhan, Hildreth & Laws, 2005), men att det 

saknas studier utifrån anestesisjuksköterskors perspektiv. Vi hittade dock en studie som är 

inriktad på att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter och agerande vid omvårdnad av 

oroliga barn inför generell anestesi (Berglund, Ericsson, Proczkowska-Björklund & Fridlund, 

2013). Med bakgrund av detta blev vi intresserade av att gör en studie om patienternas oro 

utifrån anestesisjuksköterskornas perspektiv. 

 

Bakgrund  

Krav på en specialiserad och patientsäker vård 

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar då befolkningen blir allt äldre och den me-

dicintekniska utvecklingen går allt snabbare (Kullén Engström, 2009; Socialstyrelsen, 2009). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HLS, SFS 1982:763) är målet med hälso- och sjukvården 

att den ska erbjuda lika vård på lika villkor för alla samt att den ska vara säker och kostnads-

effektiv. Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet operationer i Sverige har ökat varje år 

det senaste decenniet. Det utfördes totalt 2 935 406 ingrepp inom dagkirurgi och slutenvård i 

Sverige år 2014 (Socialstyrelsen, 2015a). I relation till detta har andelen sjuksköterskor med 

specialistutbildning sjunkit sedan 1995. Efterfrågan är stor på specialistsjuksköterskor inom 

psykiatri, anestesi och intensivvård, enligt Socialstyrelsen bedömning (Socialstyrelsen, 

2015b). Detta ställer i sin tur höga krav på personalen då hälso- och sjukvården har krav på 

ökad produktivitet, det vill säga att mer arbete ska utföras på kortare tid. Samtidigt ska vården 

fortsatt vara god och säker. Flera studier visar på att organisatoriska krav och effektivisering 

påverkar och försämrar patientsäkerheten på operationssalen (Lindwall & von Post, 2008b; 

Riley &Manis, 2006; Waring, McDonald & Harrison, 2006). En stor studie som har gjorts i 
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Europa visar på att hög arbetsbelastning och låg utbildningsnivå hos sjuksköterskor ökar ris-

ken för att patienter avlider efter kirurgi med relativ låg förväntad dödlighet (Aiken et al., 

2014).  

 

Generell anestesi utifrån ett patientperspektiv 

Att genomgå ett kirurgiskt ingrepp som kräver generell anestesi är för de allra flesta en ny, 

främmande situation som skapar stress och oro (Haugen et al., 2009; Hughes, 2002; McIntosh 

& Adams, 2011; Mitchell, 2010). Detta kan yttra sig fysiologiskt i form av höjt blodtryck och 

puls. Det kan även yttra sig psykologiskt genom känslomässiga reaktioner som till exempel 

frustration, ilska, ångest, depression och sorgsenhet (Pritchard, 2009). Flera studier visar att 

de vanligaste orsakerna till oro och stress vid generell anestesi är att patienterna fått för lite 

information, känner rädsla för att dö, rädsla för att vakna under operationen och att inte vakna 

efter operationen. Vidare är det den preoperativa väntan, ankomsten till operationssalen, 

rädsla för att skapa tillit till främmande människor och tidigare negativa erfarenheter som 

ligger till grund för patienternas oro (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Haugen et al., 

2009; Mitchell, 2010; Rosén, Svensson & Nilsson, 2008).   

 

Flera studier visar att oro påverkar det postoperativa förloppet negativt. Patienter som känner 

oro har ofta mer smärta och kräver därför mer smärtstillande läkemedel, har högre risk för 

illamående och kräkningar, samt att sjukhusvistelsen kan bli förlängd (Carr, Brockbank, Al-

lens & Strike, 2006; Mitchell, 2003). Faktorer som skapar trygghet och tillit hos patienter och 

därmed minskar oron inkluderar; tillgång till information, möjlighet att ställa frågor, tidigare 

positiva erfarenheter och förväntningar, säkerhet, god omvårdnad samt det perioperativa sam-

talet (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Haugen et al., 2009; Mitchell, 2010; Rosén, 

Svensson & Nilsson, 2008; Zeev, Kosarussavadi, Hernandes-Conte, Hofstadter & Mayes, 

1997).  

 

Anestesisjuksköterskans kompetens och arbetsuppgifter 

Anestesisjuksköterskans arbete styrs övergripande av hälso- och sjukvårdslagen (HLS, SFS 

1982:763). Vidare ska kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialist-

sjuksköterskexamen med inriktning mot anestesisjukvård tydliggöra professionen och yrkes-

utövningen. Enligt kompetensbeskrivningen ska anestesisjuksköterskan bland annat: skapa 

tillit, förtroende och trygghet för patienten och närstående, informera och undervisa patienten 
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och närstående, behandla patienten som en unik person med individuella behov, vara upp-

märksam, öppen och mottaglig för patientens situation (Riksföreningen för anestesi och inten-

sivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Utifrån specialistsjuksköterskans kärnkom-

petenser ska vården vara personcentrerad, vilket innebär att den ska utgå ifrån varje person 

och att det finns en ömsesidig respekt mellan patienten och vårdaren. Det är även viktigt att 

samverka i team genom att till exempel få patienten delaktiga i vården. Detta genom att ge 

utrymme för att ställa frågor samt att hen får sitt behov av information tillgodosett (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2013, s. 63-102; Ekman & Norberg, 2013, s. 29-62). ICN`s (Inter-

national Council of Nurse) etiska koder är också en vägledning för sjuksköterskans etiska 

handlande i mötet med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Anestesisjuksköters-

kans arbetsuppgifter är att; förbereda samt övervaka utförandet av lokal och generell anestesi, 

smärtlindra, förbereda patienten fysiskt och psykiskt inför operation, sköta omvårdanden av 

patienten på operationsbordet och bedömningen av patientens tillstånd efter operation. Det 

handlar också om att vara behjälplig och erbjuda sina kollegor assistans vid behov (Perry, 

2005). 

 

Den perioperativ omvårdnaden 

Den perioperativa vården har sitt ursprung i USA, där den växte fram under 1980-talets mitt 

och har därefter utvecklats vidare i Sverige av von Post (1999). Den perioperativa vården 

handlar om tiden och vården omkring patienten vid operation. Den delas in i tre faser: den 

pre-, intra- och postoperativafasen. Dessa kännetecknas av tiden före och fram till operation-

en, tiden då patienten blir opererade och tiden direkt efter operationen och till patienten kan 

förflyttas till vårdavdelningen igen (a.a.).  

 

Von Post (1999) har utvecklat en organisationsmodell för det perioperativa vårdarbetet, den 

perioperativa dialogen, för att ge plats för bevarandet av patientens och den lidande männi-

skans värdighet. Med hjälp av den perioperativa dialogen är målet att samma anestesisjukskö-

terska ska möta patienten i samtal pre- intra- och postoperativt. I det preoperativa samtalet får 

patienten berätta om sig själva, tankar och funderingar och anestesisjuksköterskan får tillfälle 

att lyssna och svara på frågor och kan på så sätt förbereda och planera sitt arbete. Det intra-

operativa samtalet är genomförandet av ingreppet och handlar om att sjuksköterskan inte 

överger sin patient utan finns där för patienten under hela ingreppet. I den postoperativa fasen 

möter anestesisjuksköterskan patienten efter ingreppet och kan på så sätt tillsammans med 

patienten utvärdera vården (a.a.). 
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Mötet mellan anestesisjuksköterskan och patienten 

Centralt i omvårdnaden är den mellanmänskliga relationen, jag-du-relationen, mellan patien-

ten och sjuksköterskan. Viktigt i denna relation är bemötandet, hur sjuksköterskan tar emot 

och är mot patienten i mötet. Varje individ är unik och uppfattar ett bemötande på olika sätt. 

Som anestesisjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd inför patientens behov, för att kunna 

bemöta det på ett bra sätt (O´hagen et al, 2014). Goda egenskaper hos anestesisjuksköterskan, 

för att det ska bli ett bra möte med patienten, är att vara uppmärksam, ha tålamod och visa 

respekt samt tillgivenhet (Costa, Vierira, Nascimento, Pereira & Leite, 2012). Andra viktiga 

egenskaper är att visa engagemang, empati, vänlighet och att kunna lyssna (O´hagen et al, 

2014). Förmågan att lyssna är grunden för en god kommunikation och därmed en viktig del i 

ett gott möte. Att aktivt lyssna innebär att försöka ta in, uppfatta och förstå det som personen 

säger. Detta utan att lyssnaren lägger några värderingar eller bedömer det som sägs (Anders-

son, 2013, s. 111-116). Även samtalet har en central roll. Samtalet i sig kan ses som ett en 

relation mellan två individer, där båda är involverade och använder språket för att interagera 

med varandra. Det finns flera dimensioner på ett samtal och det handlar om vad som sägs, hur 

det sägs och vilket kroppsspråk som används (Fossum, 2013, s. 25-50). Den icke-verbala 

kommunikationen eller kroppsspråket har en stor påverkan i hur mötet upplevs. Det handlar 

bland annat om att veta hur man själv agerar gentemot andra men också att ha förmåga att 

läsa av den andra personens kroppsspråk (O´hagen et al, 2014). Att skapa en öppen dialog och 

bra kommunikation gör vårdandet lättare, därmed känner patienten troligtvis större tillit och 

trygghet till anestesisjuksköterskan. Det innebär att i den mellanmänskliga relationen kan för-

hoppningsvis vårdlidandet minskas eller hindras (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003, s. 46-49). 

 

Teoretisk referensram 

I denna studie har Lindwalls och von Post (2008a, s. 31-76) perioperativa vårdteori används 

som teoretisk referensram. Den perioperativa vårdteorin har sitt teoretiska ursprung från Katie 

Erikssons caritativa vårdteori (Eriksson, 1987a, 1987b, 2001). Caritasmotivet är vårdens och 

vårdvetenskapens grundmotiv och är ett uttryck för mellanmänsklig kärlek, omtanke och 

barmhärtighet. Den kännetecknas av att vårdandet är en relation, människa till människa. Där 

vårdaren vill förmedla tro, hopp och kärlek genom att ansa, leka och lära. Den caritativa vår-

den handlar om att ta ansvar för sin medmänniska, att hjälpa henne med det hon behöver och 

att vilja henne väl (a.a.). 
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Den perioperativa vårdteorins innersta kärna, ethos, är värdighet och kan beskrivas utifrån 

begreppen människan, vård och kultur (Lindwall & von Post, 2008a, s. 31). Synen på männi-

skan i den perioperativa vården har en grundläggande betydelse för mötet mellan anestesi-

sjuksköterskan och patienten. Patienten som människa ska ses som en enhet av kropp, själ och 

ande, det vill säga att människan är mer än sin fysiska kropp och utgår från ett human- och 

vårdvetenskapligt perspektiv (Lindwall, 2004). Anestesisjuksköterskan har här ett stort etiskt 

ansvar i att skydda, hjälpa samt skapa välbefinnade hos patienten. Vårdandets kärna är caritas, 

kärlek och barmhärtighet, och är den perioperativa sjuksköterskans drivkraft till att vilja skapa 

hälsa, välbefinnade och att lindra patientens lidande. Vård, vara vårdande, förverkligas genom 

dimensionerna, skydda, ansvara för och sköta sin patient, detta genom olika omvårdnadsåt-

gärder (Lindwall & von Post, 2005). Enligt Lindwall och von Post (2005) stiger tre betydelse-

dimensioner fram ur caritas och är förutsättningar för att bedriva vård. Att patienten känner 

tillit, d.v.s. att patienten litar på att sjuksköterskan ska se denne. Att anestesisjuksköterskan 

har mod, d.v.s. att sjuksköterskan vågar möta och vara där för patienten. Den sista betydelse-

dimensionen är skuld, d.v.s. att anestesisjuksköterskan är skyldig att skydda patienten. Den 

perioperativa kulturen är komplex och handlar om den materiella och andliga kulturen, vanor 

i den perioperativa kulturen, dess innersta kärna, etik och vårdhandlingar (Lindwall, von Post 

& Eriksson, 2007). Den materiella kulturen handlar om att den perioperativa miljön idag är 

högteknologisk och drivs av produktivitet. Patienten kan komma att betraktas som en av 

många operationer som ska genomföras på en dag, och inte som människa. Den kultur som då 

skapas på operationsavdelningen avlägsnar sjuksköterskan från patienten. Antalet operationer 

och ekonomin blir i stället viktigare (Lindwall & von Post, 2008b).  I den andliga kulturen 

står patienten och vårdandets kärna, caritas, i centrum för den perioperativa anestesisjukskö-

terskan och omvårdanden (von Post & Eriksson, 2000).  

 

Problemformulering 

Flertalet studier om patienters oro är inriktade på ett patientperspektiv. I de studierna är fokus 

bland annat att hitta samband mellan information och oro, vad patienter är oroliga för samt att 

jämföra patienters upplevelse av oro med hur anestesisjuksköterskorna identifierar denna 

(Haugen et al., 2009; Mitchell, 2010; Kain, Kosarussavadi, Hernandes-Conte, Hofstadter & 

Mayes, 1997, Leinonen, Leino-Kilpi & Tuija 1999). Efter genomgången litteratursökning 

upplever författarna till denna studie att det saknas forskning om vuxna patienters oro utifrån 

ett anestesisjuksköterskeperspektiv. Dagens höga flöde av patienter som ska opereras ställer 

höga krav på en säker vård, där alla patienter ska mötas utifrån sina egna förutsättningar. För 
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anestesisjuksköterskorna är det en utmaning att möta oroliga patienter och på kort tid skapa 

ett möte där patienterna känner trygghet, tillit och därmed mindre oro. Det var därför intres-

sant att kartlägga hur anestesisjuksköterskorna själva upplever möten med vuxna patienter 

som är oroliga inför att bli sövda.  Denna kunskap skulle kunna ge en grund för ökad patient-

säkerhet, vilket i sin tur skulle kunna ge förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för anestesi-

sjuksköterskorna. 

 

Definition av centrala begrepp  

• Upplevelse definieras som något som upplevs (Svenska akademin, 2009). Enligt Katie 

Eriksson (1987a) är en individs upplevelser subjektiva och kan aldrig begripas eller tolkas 

fullt ut av andra. 

• Oro definieras som brist på ro, rädsla samt olust (Svenska akademin, 2009). Enligt Katie 

Eriksson (1994) är oro bland annat ett uttryck för lidande, där hen upplever en förlust av 

helhet och kontroll. 

• Möte definieras som ett sammanträffande, sammankomst (Svenska akademin, 2009). 

• Generell anestesi. Termen anestesi härrör från grekiskan och betyder att inte känna. Gene-

rell anestesi innebär att man försätter patienten i ett reversibelt, medvetslöst tillstånd och 

målet är att patienten ska vara avslappnad, omedveten och smärtlindrad under ingreppet 

(Næss & Strand, 2011, 195-198). 
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STUDIEN 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelse av möten med vuxna 

patienter som är oroliga inför generell anestesi. 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ design med en induktiv ansats. Då syftet var att besk-

riva anestesisjuksköterskors upplevelser var studien deskriptiv (Henricson & Billhult, 2012, s. 

132-136).  

 

Urval 

Studiens urval byggde på att deltagarna deltog frivilligt, hade ett intresse samt en gemensam 

upplevelse av det som skulle undersökas (Polit & Beck, 2008, s. 353-359). Un-

dersökningsgruppen valdes ut med ett ändamålsenligt urval utifrån fyra urvalskriterier. Dessa 

var att sjuksköterskorna skulle vara grundutbildade med specialistsjuksköterskeutbildning 

inom anestesisjukvård och vara yrkesverksamma på en operationsavdelning där patienter dag-

ligen genomgår generell anestesi. Deltagarna skulle ha minst ett års arbetslivserfarenhet samt 

tala och förstå svenska språket. 

 

Datainsamling 

Insamling av data i denna studie gjordes genom semistrukturerade intervjuer som spelades in 

på en digital diktafon. En semistrukturerad intervjuguide togs fram baserad på studiens syfte 

och bestod av en inledande öppen fråga, frågeområden samt följdfrågor (se bilaga 1). Den 

semistrukturerade intervjuguiden användes då författarna ville uppmuntra deltagarna att tala 

fritt kring det givna ämnet som undersöktes. Det var också för att säkerställa att rikligt med 

data om anestesisjuksköterskornas upplevelser samlades in (Polit & Beck, 2008, s. 383-387). 

Intervjuguiden sågs som ett verktyg för att kunna ta upp det väsentliga inom den tiden som 

avsattes (Danielson, 2012a, s. 167-168). 

 



9 

Pilotintervju 

När intervjuguiden var klar genomfördes två pilotintervjuer. Detta för att testa om intervju-

guiden överensstämde och besvarade studien syfte, om tiden som avsattes räckte och att den 

tekniska ljudinspelningen fungerade. Det innebar också att författarna av studien fick prova 

på och komma in i rollen som intervjuare (Danielson, 2012a, s. 169). Efter genomförd pilotin-

tervju utökades intervjuguiden med frågeområden som stöd till inledningsfrågan. Författarna 

fick även tips om att skriva ut inledningsfrågan på ett papper som deltagarna kunde ha fram-

för sig under intervjun. Detta för att lätt kunna komma tillbaka till ämnet om de upplevde att 

de började prata om annat. 

 

Kontakt 

Två veckor innan intervjuerna genomfördes kontaktades respektive verksamhetschef samt 

enhetschef på operationsavdelningarna på två sjukhus i norra Sverige via mail. I detta mail 

bifogades förfrågan om att få genomföra intervjuerna samt deltagarinformation (se bilaga 2 & 

3). Anestesisjuksköterskorna fick sedan ta del av informationen via mail och de som var in-

tresserade av att delta fick själva kontakta författarna till studien. På det ena sjukhuset häng-

des även informationen upp på en anslagstavla på operationsavdelningen som en påminnelse, 

vilket resulterade i att fler ville delta i studien. 

 

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes på anestesisjuksköterskornas arbetsplats mellan vecka 41 och 43, 

2015. Deltagarna blev intervjuade en och en och varje intervju tog mellan 30 och 60 minuter 

att genomföra. Författarna till studien var även de som intervjuade deltagarna. Under perioden 

för datainsamlingen genomförde författarna VFU på deltagande operationsavdelningar. På 

grund av avståndet mellan sjukhusen var det inte genomförbart att både författarna skulle vara 

närvarande vid varje intervju. Detta innebar att det var en författare som genomförde en inter-

vju, jämt fördelat mellan de båda. 

 

Alla intervjuerna utgick utifrån samma struktur (se bilaga 4). Intervjuerna inleddes med att 

bakgrunden till studien samt syftet presenterades. Författarna gick igenom deltagarinformat-

ionen och säkerställde att deltagarna hade förstått dess innehåll. Därefter fick deltagarna 

lämna ett muntligt informerat samtycke. Författarna presenterade även upplägget på intervjun 

och deltagarna tillfrågades om det gick bra att intervjuerna spelades in, vilket godkändes av 
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alla deltagare (Danielson, 2012a, 170-171). Intervjuerna genomfördes därefter med hjälp av 

intervjuguiden. När inspelningen hade avslutats summerades intervjun och deltagaren tillfrå-

gades om det var något mer som hade kommit upp. Så var fallet i en av intervjuerna, detta 

antecknades i anslutning till intervjun och inkluderades i datamaterialet (a.a.).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna fick skriftlig information via mail i god tid innan intervjuerna. Vid intervjutillfället 

fick deltagarna också läsa igenom informationen och gå igenom den muntligt med författarna. 

Det fanns även tid för att ställa frågor om något i innehållet var oklart. Samtliga deltagare 

visade förmåga att förstå, överväga samt hade möjlighet att självständigt fatta beslut. Det var 

frivilligt att delta i studien och deltagarna hade rätt att avbryta när de ville. Detta var kravet 

för att uppnå ett fullständigt informerat samtycke. I denna studie användes muntligt informe-

rat samtycke, eftersom det kan kännas påtvingat att skriva på ett papper. Författarna gjorde 

därefter en notering att muntligt informerat samtycke var genomfört (Kjellström, 2012, s. 82-

84). 

 

Det var viktigt att värna om känsliga uppgifter och om personuppgifter, så att obehöriga inte 

fick tillgång till dessa. Det innebar att materialet redovisades så att det inte var möjligt att 

identifiera vem som har sagt vad (Kjellström, 2012, s. 86-87). Innan intervjuerna genomför-

des antecknade författarna deltagarnas ålder, kön och antal arbetsverksamma år som anestesi-

sjuksköterska. Dessa uppgifter förvarades på författarnas datorer i ett dokument. Fullständig 

anonymitet gick inte att uppnå då det var författarna som genomförde intervjuerna. Intervju-

erna avidentifierades och de transkriberade intervjuerna fick en kod med siffrorna ett till elva. 

Koderna sattes upp på en kodlista och förvarades åtskilt från intervjuerna (Danielson, 2012b, 

336-337). Inga personuppgifter har redovisats i resultatet. Deltagare informerades om att 

materialet inte kommer att användas i andra syften än till denna studie. När studien var färdig-

ställd skickades en kopia till respektive avdelning för att återföra studieresultatet till deltagar-

na (Kjellström, 2012, s. 88). 

 

Databearbetning 

Transkribering 

Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till att de hade genomförts. Det innebar att ljud-

inspelningarna ordagrant skrevs ut i text, där intervjuaren (I) och deltagaren (D) skiljdes åt. I 
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samband med att de skrevs ut, lyssnande författarna igenom intervjuerna och fick en upprep-

ning av intervjusituationen (Polit & Beck 2008, s. 508-509). Författarna transkriberade de 

intervjuer från de inspelade digitala ljudfilerna som det själva hade utfört. När detta var gjort 

lyssnade författarna igenom alla intervjuerna ännu en gång, även de som de själva inte utfört. 

Detta för att bättre förstå sammanhanget av intervjun och dess genomförande.  

 

Dataanalys 

Efter transkriberingen valde författarna att analysera texterna med hjälp av en kvalitativ inne-

hållsanalys, där tolkning av texten kunde göras på olika nivåer. I denna studie analyserades 

det manifesta innehållet. Detta innebar att fokus för analysen var det som uttrycks i texten 

utan tolkning av innebörden (Graneheim & Lundman, 2004). Alla transkriberade intervjuer 

sattes därefter ihop till ett samlat dokument inför analysen. Dokumentet lästes igenom av för-

fattarna förutsättningslöst ett flertal gånger, för att få en djupare förståelse av innehållet i tex-

ten. Efter hand kom författarna att upptäcka en röd tråd genom datamaterialet vilket sedan 

utmynnade i tre skilda innehållsområden. Därefter lästes texten igenom igen och en markering 

gjordes där texten ändrade karaktär. Detta kom att skapa de meningsbärande enheterna (Dani-

elson, 2012b, s. 335-338; Graneheim & Lundman, 2004). Författarna kom att åtskilt sätta 

markeringar i texten. Därefter diskuterade och reflekterade de tillsammans utifrån studiens 

syfte och bestämde vilka de meningsbärande enheterna var. I nästa steg kondenserades de 

meningsbärande enheterna, för att få fram det som texten handlade om. Detta innebar att tex-

ten kortades ned med bibehållen innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). Nästa steg i ana-

lysen var att de kondenserade meningsenheterna fick koder. De fungerade som etiketter som 

kortfattat beskrev innehållet. Koderna jämfördes utifrån skillnader och likheter och därefter 

sorterades de i kategorier (Danielson, 2012b, s. 335-338; Graneheim & Lundman, 2004). Det 

var svårt att skapa kategorier då datamaterialet handlade om människors upplevelser. Samti-

digt var det viktigt att använda all data i analysen. Därför skapades subkategorier, där abstrak-

tionsnivån kunde variera inom en kategori. Det sista steget var att skapa ett tema som sam-

manställde kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på den kvalitativa inne-

hållsanalysen presenteras i Tabell 1 i bilaga 5. 

 

Trovärdighet  

Inom den kvalitativa forskningsmetoden beskrivs trovärdighet genom att använda begreppen 

giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. För att bedöma studiens giltighet var det av vikt att 
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ingående beskriva metoden samt att visa exempel på hur analysen gått till. Detta för att andra 

ska kunna göra om studien (Danielson, 2012b, s. 340-341; Graneheim & Lundman, 2004). 

Det är upp till läsaren att bedöma i vilken utsträckning resultatet kan överföras i det kliniska 

arbetet, då det är de som kommer att använda resultatet i praktiken. Därmed kan det vara svårt 

att med säkerhet säga att resultat kommer att kunna generaliseras (Graneheim & Lundman, 

2004). Detta är en magisteruppsats inom ramen för universitetsstudier och det är avsatt 

begränsat med tid för studien. Därför pågick inte datainsamlingen och analysen under en 

längre tid. Författarna har tillsammans reflekterat och diskuterat under hela analysprocessen 

för att bibehålla fokus utifrån studiens syftet. Därmed hoppas författarna att tillförlitligheten 

till studien ökat (a.a.).  
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Resultat  

Undersökningsgruppen bestod av elva personer, tio kvinnor och en man. Den yngsta deltaga-

ren var 28 år och den äldsta var 59 år. Det fanns även en spridning i antal år som yrkesverk-

sam anestesisjuksköterska, då den som arbetet kortast hade arbetat i två år och den som har 

arbete längst hade arbetat i 31 år.  

 

I arbetet med dataanalysen skapades fem kategorier som under processen sammanfördes i ett 

tema med titeln ”Att vara professionell”. De fem kategorierna fick benämningen ”Att lyckas 

med ett möte”, ”Att se patienternas oro”, ”Att bemöta patienternas oro”, ”Att påverkas av 

mötet” och ”Att samarbeta och utvecklas”, se tabell 2. Vidare presenteras kategorier och un-

derkategorier i skriftlig text samt citat ifrån ”Deltagarna A” till och med ”Deltagare K”. 

 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier.  

Tema Kategori Underkategori 

Vara professionell Att lyckas med ett möte Korta och viktiga möten 
  Sträva efter samma mål 
  Vara medmänniska 
 Att se patienternas oro Förstå patienternas oro 
  Läsa av patienternas uttryck av oro 
 Att bemöta patienternas oro Omvårdnadsåtgärder som lindrar oro 
  Medicinska åtgärder som lindrar oro 
 Att påverkas av mötet Känna tillfredställelse  
  Känna sig otillräcklig  
 Att samarbeta och utvecklas Att samarbeta i teamet 
  Att utvecklas genom erfarenheter 
 

Tema - Vara professionell  

Utifrån resultatet framkom ett tema som sammanfattar kärnan i intervjuerna. Resultatet visade 

att anestesisjuksköterskor upplevde mötet med oroliga patienter som ska sövas som mycket 

komplext och att det handlade om att vara professionell i sin yrkesutövning. 

 

Att lyckas med ett möte 

Under kategorin ”Att lyckas med ett möte” skapades tre underkategorier som benämndes 

”Korta och viktiga möten”, ”Sträva efter samma mål” och ”Vara medmänniska”.  
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Korta och viktiga möten 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det preoperativa mötet var ett tidsbegränsat möte där 

de endast hade en kort stund på sig att skapa ett gott möte med varje patient. Det var dock ett 

viktigt möte, då ett bra preoperativt möte skapade en god upplevelse för patienterna under 

hela den perioperativa vården. Det upplevdes också som en investering inför vidare vård. Inte 

minst om patienten återkom till operation och skulle genomgå generell anestesi flera gånger. 

 

”jag kan ju känna såhär att vi har ett väldigt kort möte med patienten, men det är ju ändå ett 

otroligt viktigt möte /…/ det har så stor betydelse för efterförloppet, att dom ska kunna gå 

vidare på ett bra sätt, hur dom blir bemötta här”  

(Deltagare K)  

 

Patienter kom till operationsavdelningen av olika anledningar och med olika erfarenheter. Det 

innebar att alla möten hade olika förutsättningar, vilket betydde att inget möte var det andra 

likt. Anestesisjuksköterskorna upplevde att de i deras yrke hade en viktig roll, då de kunde 

påverka hur mötet blev. De menade att deras egen inställning och engagemang var avgörande 

för om mötet blev bra. Det ingick i deras arbetsuppgift att möta vuxna oroliga patienter. De 

flesta anestesisjuksköterskorna upplevde att det egentligen inte var något mer speciellt med 

dessa möten, jämfört med övriga arbetsuppgifter. De upplevde dock att de ansträngde sig mer 

då patienterna visade att de var oroliga, då målet var att hen skulle känna sig trygg. Anestesi-

sjuksköterskorna upplevde att mötena i de flesta fallen blev bra. De beskrev dock att det 

ibland var en utmaning att få patienterna att känna sig trygga. 

 

”där säger jag att det är absolut narkossköterskan som kan göra en jätte stor skillnad /…/ 

blir det ett dåligt möte så beror det ju på mig egentligen, antingen att jag är oproffsig, eller 

inte närvarande och tänker på annat.” (Deltagare H) 

 

Sträva efter samma mål 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att målet i mötet med vuxna oroliga patienter var att de 

skulle känna sig nöjda, lugna och trygga. De ville skapa en positiv upplevelse för patienterna 

där de skulle känna sig omhändertagna. Detta upplevde och beskrev samtliga deltagare.  
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”att dom var nöjda, det är ju huvudsaken, det är det man känner, att patienten ska var nöjd 

när dom åker härifrån och om dom då är oroliga när dom kommer hit” (Deltagare J) 

 

Vara medmänniska 

I mötet med vuxna oroliga patienter upplevde anestesisjuksköterskorna att det var viktigt att 

våga vara sig själv och att vara ärlig. Det medförde i annat fall att patienterna tappade förtro-

endet och därmed blev mer orolig. Anestesisjuksköterskorna beskrev också att de kände em-

pati för patienterna och att det var viktigt att ta sig tid för de som var oroliga. Detta för att 

patienterna inte skulle känna någon stress. Det var också viktigt att visa respekt för patienter-

na och att se hela människan framför sig. Flera menade att det var viktigt att försöka inge och 

förmedla ett lugn samt visa att de var trygga i sig själv inför patienterna, för att på så sätt föra 

denna känsla vidare till patienterna. I mötet med de vuxna oroliga patienterna utgick många 

ifrån sig själva och funderade över hur de själva skulle vilja bli bemötta. Detta summerades i 

förmågan att vara en medmänniska för en patient i en utsatt situation. 

 

”försöker att vara, visa att jag är trygg i mig själv och visa att jag kan det jag är satt att göra. 

För det tror jag är bland det viktigaste, att man inger ett lugn till patienten och försöker för-

medla det, både genom ord och handling” (Deltagare G) 

 

”att tänka att man ska vara en bra människa och en bra medmänniska, oavsett om du står vid 

huvudändan, då har du vunnit mycket” (Deltagare D) 

 

Att se patienternas oro 

Under kategorin ”Att se patienternas oro” skapades två underkategorier, dessa benämndes 

”Förstå patienternas oro” och ”Läsa av patienternas uttryck av oro”.  

 

Förstå patienternas oro 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att alla patienter som kom till operation och skulle ge-

nomgå generell anestesi var oroliga, men i olika grader. Vissa patienter var bara lite spända 

och positivt nervösa inför vad som skulle hända medan andra var livrädda. Vad patienterna 

var oroliga för upplevdes också vara väldigt individuellt. Vissa patienter var oroliga för att 

sövas och andra var mer oroliga för vad som skulle hända efteråt, till exempel smärta eller 

illamående.  Då patienterna visade olika oro var det viktigt att möta patienterna utifrån deras 
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individuella förutsättningar. Anestesisjuksköterskorna upplevde att de hade förståelse för pa-

tienternas oro och flera beskrev att de också hade varit oroliga om de skulle genomgå generell 

anestesi. 

 

”det är ju ganska vanligt tycker jag, att man ser en, jag brukar kalla det för den normala 

oron. man ska vara lite spänd, det är nästan alla som kommer /…/ sen har man ju ibland pa-

tienter som man märker är extra nervösa, som har lite mer än gemene man har”  

(Deltagare E) 

 

”man önska att dom inte skulle behöva känna oron men det är ju klart, det gör man ju om 

man ska bli sövd. Det skulle jag också göra, om man skulle bli sövd skulle jag vara orolig” 

(Deltagare J) 

 

Läsa av patienternas uttryck av oro 

I det första mötet med patienterna upplevde många av anestesisjuksköterskorna att det hand-

lade om att försöka se oro genom att känna och läsa av patienterna. Patienterna uttryckte inte 

alltid i ord att de var oroliga, men anestesisjuksköterskorna upplevde att de ändå gick att 

känna av oron. Denna känsla hade de dock svårt att sätta ord på, men de beskrev att de an-

vände sin intuition för att se patienterna. Anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns 

många uttryck för oro. Kroppsspråket samt vitalparametrar avslöjade i många fall att patien-

terna var oroliga. En del patienter uttryckte sin oro genom att de blev inbundna och inne-

slutna, vissa ville inte prata alls, en del ville prata hela tiden och en del grät.  

 

”att man liksom läser av patienten på något sätt. Hela liksom mötet med patienten säger ju 

hur nervös de är egentligen” (Deltagare H) 

 

”patienten kan ju vara, en del är så oroliga så att dom sluter sig i sig själv /…/ att dom nästan 

sluter sig inom sig själv, att man precis får svar på kontrollfrågor egentligen och inget mer 

/…/ hur man än lirkar och försöker så går det inte att få en dialog, man får knappt något an-

nat än ja och nej” (Deltagare F) 
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Att bemöta patienternas oro 

Under kategorin ”Att bemöta patienternas oro” skapades två underkategorier, ”Omvårdnads-

åtgärder som lindrar oro” och ”Medicinska åtgärder som lindrar oro”. 

 

Omvårdnadsåtgärder som lindrar oro 

Anestesisjuksköterskorna beskrev flera omvårdnadsåtgärder som de upplevde lindrade patien-

ternas oro. Kommunikation var bland annat en viktig del i mötet med vuxna oroliga patienter. 

Det innebar till exempel att de gav information och förklarade vad som hände, vilket upplev-

des vara lugnande för patienterna. Det handlade också om att de vågade fråga om oron för att 

de skulle kunna bemöta den på rätt sätt. Vidare beskrev anestesisjuksköterskorna förmågan att 

prata, att socialisera sig och att avdramatisera situationen, så att det blev mer hanterbart för 

patienterna, visade sig också vara effektivt. Ett sätt att göra det på var att de använde humor 

för att lätta upp stämningen. Genom humor och skratt upplevde flera av anestesisjuksköters-

korna att patienterna blev lugnare och flera använde dagligen humor i sitt arbete. Dock var det 

viktigt att känna av om patienterna var mottagliga för detta.  

 

”man ser väl ändå att dom slappnar av lite grann och det tycker jag ofta, just när man har 

gett de där lilla extra informationen /…/ och förklarat hur det går till så ser man ju ändå att 

det lättar” (Deltagare E) 

 

”att jag liksom vågar ställa frågan om dom är nervös, rädd och vad dom är rädd för/…/ man 

måste ju våga möta patienterna och våga svara på deras frågor” (Deltagare H) 

 

”dom tillfällen kanske att det blivit mer avslappnat på grund av att det har varit en dialog och 

kanske humor med inblandat /…/ ett skratt kan ju få dom flesta att slappna av” (Deltagare F) 

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att bekräfta patienterna och deras oro. 

Fysisk kontakt var en omvårdnadsåtgärd som hade en lugnande inverkan på de flesta patien-

ter. Beröring som till exempel en hand på axeln eller att få hålla någon i handen då de som-

nade hade en positiv effekt. Ett annat sätt att bemöta oroliga patienter på var att kunna avleda 

och distrahera genom att de pratade om annat. Ibland då patienter visade mer oro, upplevde 

anestesisjuksköterskorna att det var tvungen att använda en mer rak kommunikation med ett 

bestämt tonläge. Detta för att försöka bryta en oro som kunde eskalera och på så sätt undvika 

att patienterna fick panik. Anestesisjuksköterskorna upplevde dock att det viktigaste var att ha 
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patienterna i fokus och att anpassa sig till varje enskild patient. Detta genom att bland annat få 

patienterna delaktiga i omvårdnaden. 

 

”fysisk kontakt är, det känns tryggt om någon håller handen och det tror jag vi försöker att 

ha, många av oss som jobbar här, speciellt om det är en orolig patient” (Deltagare F) 

 

”man avleder lite grann och kommer in på någonting annat, försöka lugna och jaa, kanske 

prata om något helt annat /…/ så upplever man många som, att dom blir lite lugnare när fo-

kus är på lite annat” (Deltagare J) 

 

En viktig del för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder på ett bra sätt var att planera och förbe-

reda sitt arbete. Anestesisjuksköterskorna upplevde också att genom att de såg och mötte pati-

enterna istället för att de gav lugnande läkemedel, var ett effektiv sätt att lindra oro. 

 

”att man är väl förberedd..sådär liksom,  det ska man alltid vara, att allt är förberett på sa-

len, så att man inte behöver börja springa för att hämta grejer eller svamla, för det märker 

dom ju liksom. här är det inte riktigt koll liksom” (Deltagare I) 

 

Medicinska åtgärder som lindrar oro 

Medicinska åtgärder innebar att anestesisjuksköterskorna gav lugnande läkemedel för att 

lindra patienternas oro. Även om omvårdnadsåtgärderna upplevdes som effektiva, var det 

ingen av anestesisjuksköterskorna i denna studie som var främmande för att ge läkemedel när 

det behövdes. Alla upplevde att läkemedel fungerade väldigt bra för att lindra oro. Flera av 

anestesisjuksköterskorna uttryckte ett behov av bättre premedicinering av patienterna på vår-

davdelningarna. De upplevde det som tråkigt och onödigt att många patienter behövde vara 

oroliga inför generell anestesi. Detta eftersom det finns så många effektiva läkemedel som 

patienter kan få i förebyggande syfte. Detta innebar att det många gånger var nödvändigt att 

ge lugnande läkemedel när de träffade patienterna på operationsavdelningen. 

  

”det finns så mycket bra premedicinering som är effektiv och lätt administrerad, så att jag 

tycker att de flesta skulle kunna få undgå det /…/ jag kan många gånger känna att vad onö-

digt att det här patienten måste vara så här orolig i och med att det är relativt lättillgängligt 

och lätt administrerat finns hjälp, i form av premedicinering” (Deltagare G) 
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Att påverkas av mötet 

Under kategorin ”Att påverkas av mötet” skapades två underkategorier som benämndes 

”Känna tillfredsställelse ” och ”Känna sig otillräcklig ”.  

 

Känna tillfredsställelse  

Flera av anestesisjuksköterskorna upplevde arbetstillfredsställelse då mötet med de oroliga 

patienterna blev bra. Genom att de fanns där för patienterna kände de att de gjorde ett bra jobb 

och de kände sig glada, nöjda och stolta över sitt arbete. De kunde då gå hem ifrån arbetet 

med en bra känsla i magen. 

 

”det är ju tillfredsställelsen, man känner att man har gjort ett bra jobb, det är väl som, det 

känns bra som människa antar jag, att jag gör ett bra jobb, att man har betytt någonting 

kanske för den personen mer på ett personligt plan /…/ jag tycker att det är roligt att vara 

narkossköterska just när många patienter är nöjda efteråt” (Deltagare E) 

 

Känna sig otillräcklig  

Anestesisjuksköterskorna upplevde att de kunde känna sig otillräckliga och misslyckade då 

det blev ett mindre bra möte. Det kunde handla om att de inte nådde fram till patienterna, då 

de medicinska- och/eller omvårdnadsåtgärder de vidtog inte fungerade lugnande för patien-

terna. Det hände framförallt om det var omständigheter som försvårade mötet, till exempel 

om patienterna pratade ett annat språk. 

 

”ibland är man kanske lite otillräcklig och vill hjälpa men inte når fram till alla /…/ speciellt 

kanske om det är någon utländsktalande, finsktalande eller något annat språk, då kan det ju 

vara jätte svårt. Då känner man sig lite otillräcklig” (Deltagare F) 

  

Att samarbeta och utvecklas 

Under kategorin ”Att samarbeta och utvecklas” skapades två underkategorier ”Samarbeta i 

teamet” samt ”Utvecklas genom erfarenheter”. 

 

Samarbeta i teamet 

Anestesisjuksköterskorna upplevde som tidigare nämnt att de i mötet med de vuxna oroliga 

patienterna hade en viktig roll. De betonade också att det var viktigt att komma ihåg att det 
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fanns fler personer runt en patient. Ibland stämde inte personkemin mellan patienterna och 

anestesisjuksköterskorna. Då var det viktigt att ha ett bra samarbete i teamet och att låta de 

som fick en bra kontakt med patienterna att kliva fram. Det var också viktigt att komma ihåg 

att fler personer i teamet kunde påverka att mötet blev en negativ upplevelse för patienten. 

 

”å alltid lyckas du ju inte, så är det ju personkemin stämmer inte alltid, är det alldeles galet, 

åt fanders, så kanske man får be nån annan komma” (Deltagare A) 

 

”det har ju kunnat bli oproffsigt beroende på om det kommit in andra personer i den situat-

ionen, en narkosläkare eller en annan kollega som liksom kommer in och stör i det mötet och 

är plumpig” (Deltagare H) 

 

Utvecklas genom erfarenheter 

Fler anestesisjuksköterskorna upplevde att de med erfarenhet blev bättre på att både se och 

möta vuxna patienter som var oroliga. Att de reflekterade över sitt arbete när det gick bra –  

eller mindre bra, innebar att de lärde sig och därmed skaffade sig fler erfarenheter. Fler av 

anestesisjuksköterskorna efterfrågade ett forum på sin arbetsplats, där de tillsammans med 

teamet kunde reflektera över situationer med vuxna oroliga patienter som både varit bra och 

mindre bra. 

 

”då får man försöka ta ett steg tillbaka och titta på sig själv utifrån och se till att man inte, ja 

lära av misstaget så att säga” (Deltagare G) 

 

”för att man blir mer och mer van vid att möta alla sortera reaktioner” och ”det ju någonting 

man förstås blir bättre på ju mer man jobbar...det kan jag känna tydligt” (Deltagare K) 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Inom det kvalitativa perspektivet är verkligheten subjektiv och fokus ligger på individen som 

en del av ett sammanhang. Det handlar om att människor beskriver hur de uppfattar och tolkar 

den verklighet som de är en del av. En induktiv ansats innebär att studera något så förutsätt-

ningslöst som möjligt. Detta genom att börja i empirin, där data samlas in och analyseras utan 

att teorier, hypoteser eller frågeställningar först formuleras (Backman, 2008, s. 54; Granheim 

& Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008, s. 507-535). Resultatet byggde således på deltagarnas 

egna upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2008, s. 507-535). Detta motiverade an-

vändningen av en kvalitativ metod med en induktiv ansats i denna studie. 

 

Om det finns en förförståelse om ämnet som studeras kan det aldrig bli helt förutsättningslöst 

(Pribe & Landström, 2012, s. 37-38). För att få en objektiv beskrivning av resultatet måste det 

under arbetes gång sättas parantes runt den vanliga innebörden, den vetenskapliga förkun-

skapen och förförståelsen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 259-285). Att vara medveten om och 

reflektera över egen erfarenhet och kunskap om det som ska studeras är en viktig del i arbetet, 

för att detta inte ska påverka resultatet (Henricsson & Billhult, 2012, s. 132-133). Författarna 

till denna studie har inte arbetat som anestesisjuksköterskor men har haft VFU där de mött 

vuxna oroliga patienter inför generell anestesi. De har även flera års erfarenhet som legitime-

rade sjuksköterskor på vårdavdelningar där preoperativ vård bedrivits. Denna kunskap har 

kunnat påverka resultatet. En åtgärd som vidtogs för att få ett så förutsättningslöst resultat 

som möjligt, var att tillsammans reflektera och diskutera över egna erfarenheter. För att und-

vika att förförståelsen skulle påverka resultatet användes även en datainsamlingsmetod där 

deltagarna öppet fick berätta om sina upplevelser. Vidare var det viktigt att under processen 

med analysarbetet hålla sig så nära det ursprungliga materialet som möjligt samt att inte tappa 

fokus från syftet (Henricsson & Billhult, 2012, s. 133-136).  

 

Deltagarna i en kvalitativ studie väljs inte ut slumpmässigt, utan inkluderas utefter deras kun-

skap om det som ska studeras (Polit & Beck, 2008, s. 353-354). Ett ändamålsenligt urval syf-

tar till att välja personer som ger en varierad bild av det som ska studeras (Henricsson & Bill-

hult, 2012, s. 134; Polit & Beck, 2008, s. 355-356). I denna studie skulle deltagarna vara yr-

kesverksamma under datainsamlingen, då resultatet skulle bygga på aktuella erfarenheter. 

Dock valdes kriteriet att bara inkludera deltagarna som hade minst ett års yrkeserfarenhet. 
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Hade anestesisjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet inkluderats, hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut. Nyutbildade anestesisjuksköterskor som fortfarande håller på att lära 

sig yrket, upplever själva en stress och har svårare att se och reflektera över patienternas oro 

(Chipas & McKenna, 2011). En heterogen grupp med varierande erfarenheter eftersträvades 

(Henricsson & Billhult, 2012, s. 134). I undersökningsgruppen i denna studie blev det en stor 

spridning i ålder och antal yrkesverksamma år som anestesisjuksköterskor, detta ses som en 

styrka. Det hade dock varit önskvärt att inkludera fler män, då det hade varit intressant att se 

om en jämn fördelning mellan män och kvinnor hade gett ett annat resultat. Samtliga delta-

gare i denna studie blev informerade om, samt hade rätt att själva bestämma om sin medver-

kan. Alla personuppgifter om deltagarna har hållits konfidentiellt, och all insamlad data har 

förvarats så att obehöriga ej kunnat ta del av dem, samt har endast används i denna studie 

(Kjellström, 2012, s. 82-87; Danielsson, 2012b, 336-337).  

 

I en intervjustudie är det naturligt att intervjuarna blir en del av datainsamlingen (Henricson & 

Billhult, 2012, s. 132-133). De ska under intervjuerna anpassa sig efter situationen och inte ta 

över samtalet, för att detta kan påverka resultatet. En ovan intervjuare kan ha svårt att koncen-

trera sig på vad deltagaren säger och lägger fokus på sin egen roll i intervjun (Danielson, 

2012a, s. 171). Författarna i denna studie hade mycket liten erfarenhet av att intervjua. Då 

intervjuerna genomfördes enskilt var det svårt att få exakt samma struktur på alla intervjuer, 

vilket kan ha påverkat resultatet. För att motverka detta användes samma upplägg på intervju-

erna samt en intervjuguide (se bilaga 1 & 4). Ett problem som kan komma att uppstå när in-

tervjuer används som datainsamlingsmetod, är att intervjuaren hamnar i en maktposition och 

intervjun känns påtvingad. Detta kan medföra att deltagaren anpassar svaret efter vad de tror 

att intervjuaren vill höra (Kjellström, 2012, s. 85-86). För att motverka detta startade intervju-

tillfällena med allmänt småprat. Båda författarna till denna studie upplevde att det var en god 

stämning och ett gott samspel under samtliga intervjuer. 

 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden styrs mängden datamaterial utifrån behovet av in-

formation. När tillräckligt med material finns för att besvara syftet samt när ny data som till-

kommer blir överflödig, kan datainsamlingen avslutas. Det kallas att data är mättat (Polit & 

Beck, 2008, s. 357). Från början hade ett riktmärke på tio deltagare satts upp, då mindre del-

tagare än så kunde ge ett begränsat material inför analysen (Danielson, 2012b, s. 334-335). 

Att skicka förfrågan till två operationsavdelningar ledde till en stor undersökningsgrupp och 
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ett mättat resultat. Elva intervjuer genomfördes och hade det funnits behov av ett större 

material var det fler anestesisjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien.  

 

Dataanalysen inom den kvalitativa forskningsmetoden handlar om att gå från en helhet till 

delar och till en ny helhet (Danielson, 2012b, s. 335-338). Den kvalitativa innehållsanalysen 

handlar om att tolka texter genom att hitta likheter och skillnader (Graneheim & Lundman, 

2004). Detta motiverar varför denna metod användes. För att kunna genomföra en fullvärdig 

tolkning av materialet var det viktigt att ha kunskap om i vilket sammanhang studien genom-

fördes (Danielson, 2012b, s. 336-341). Då intervjuerna i denna studie genomfördes enskilt 

kan detta ha påverkat tolkningen av materialet. För att få en helhetsbild och för att öka förut-

sättningarna för en bra tolkning, lyssnade författarna igenom alla intervjuer samt diskuterade 

hur de själva hade upplevt varje intervju. Dataanalysen genomfördes därefter tillsammans för 

att uppnå konsensus, genom att gemensamt diskutera och reflektera kring materialet (Grane-

heim & Lundman, 2004). 

 

Resultatdiskussion 

Att lyckas med ett möte 

Dagens sjukvård med ett högt flöde av patienter och hög belastning ställer höga krav på anes-

tesisjuksköterskan och övrig operationspersonal. Flera studier visar på att effektivisering och 

organisatoriska krav ökar risken för bland annat patientsäkerheten och påverkar anestesisjuk-

sköterskans omvårdnadsarbete (Kingdon & Halvorsen, 2006; Lindwall & Von Post, 2008b; 

Socialstyrelsen, 2015; Waring, McDonald & Harrison, 2006). Preoperativ oro kan även ge en 

ogynnsam postoperativ utveckling där patienten känner mer smärta, illamående och därmed 

kan vårdtiden bli förlängd (Carr, Brockbank, Allens & Strike, 2006; Mitchell, 2003). Enligt 

den perioperativa vårdteorin handlar det om att skapa en kultur där patienten inte glöms bort. 

Trots en hög belastning är det viktigt att lägga kraven på produktion åt sidan och att bemöta 

alla patienter som människor (Lindwall & von Post, 2008b). Vikten av detta beskrevs av 

samtliga anestesisjuksköterskor i denna studie. De ansåg att de har en viktig roll att fylla i 

mötet med den oroliga patienten. Under en mycket begränsad tid ska de skapa en trevlig at-

mosfär, där patienterna känner sig trygga och har tillit till anestesisjuksköterskorna. Författar-

na i denna studie anser att det är viktigt att anestesisjuksköterskan är medveten om, kan iden-

tifiera och möta patienters oro. Anestesisjuksköterskan kan då arbeta förebyggande trots or-

ganisatoriska och kostnadseffektiva krav. Vilket i sin tur torde leda till ökad  
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patientsäkerheten och ökad vårdkvalité. Samtidigt som kostnaderna för vården hålls nere.  

Anestesisjuksköterskan har också ett stort eget ansvar som innebär att arbetet ska ske i över-

ensstämmelse med omvårdnadens teori, praktik, vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta ska 

genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt som vilar på en humanistisk män-

niskosyn (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Flera anestesisjuksköterskor i denna studie ansåg att det handlar om att våga vara sig själv i 

mötet och att visa empati och medmänsklighet. I en studie gjord av Rudolfsson, von Post och 

Eriksson (2007) visar de att anestesisjuksköterskor kan skapa en lugn och trygg atmosfär, 

genom att skapa tillit och därmed vågar patienterna överlämna sig i anestesisjuksköterskornas 

händer. En studie av Macintosh och Adams (2011) visar att det finns ett samband mellan pre-

operativ och postoperativ oro. Detta beskrev också flera anestesisjuksköterskor i denna studie. 

De ansåg att det var viktigt att mötet blev bra, då de hade erfarenhet av att den preoperativa 

vården då blev bättre. Flertalet anestesisjuksköterskor upplevde även att det ibland kunde vara 

svårt att möta oroliga patienter. Detta verkade dock inte skrämma anestesisjuksköterskorna, 

utan de såg detta som en utmaning och som en del av arbetet att kunna handskas med detta. 

De beskrev att de kände empati och medlidande för patienterna. Därmed skapades en vilja till 

att få patienterna mindre oroliga.  

 

Att se patientens oro 

Anestesisjuksköterskorna i denna studie upplevde att patienter mer eller mindre visar någon 

form av oro. Enligt en tvärsnittsstuide av Michell (2010) visade 85 procent av patienterna 

inför generell anestesi någon form av oro. Oron ter sig också i många olika uttryck. Detta i 

överensstämmelse med tidigare studier (Haugen et al., 2009; Hughes, 2002; Lindwall, von 

Post & Bergbom, 2003;Pritchard, 2009; Rosén, Svensson & Nilsson, 2008). Anestesisjukskö-

terskorna i denna studie beskrev att det var viktigt att se patienternas oro genom att känna och 

läsa av hela patienten. I enlighet med den perioperativa vårdteorin handlar det om att se hela 

människan, en enhet av kropp, själ och ande. Detta för att kunna möta patienternas behov 

samt en vilja att våga se hen (Lindwall & von Post, 2008a). Att genom sin intuition känna att 

patienterna var oroliga nämndes av flertalet anestesisjuksköterskor. Att i ord förklara intuition 

var dock något anestesisjuksköterskorna tyckte var svårt. De upplevde att intuitionen blev 

bättre med ökad erfarenhet, vilket också visats i en studie av Benner och Tanner (1987). Där 

beskrevs intuition som en magkänsla, och var något som ökade med mer erfarenhet. Förutom 
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intuitionen beskrev anestesisjuksköterskorna att det går att se på patienterna att de var oroliga, 

genom att läsa av kroppsspråket. Även patienter som sa att de inte var oroliga kunde anestesi-

sjuksköterskorna uppleva som oroliga, då patienterna visade sig ha högt blodtryck eller en 

sval och klibbig hand. Detta finns beskrivet i i en studie av Pritchard (2009). 

 

Att bemöta patientens oro 

Enligt den perioperativa vårteorin handlar det om att anestesisjuksköterskan har en vilja att 

skapa hälsa, välbefinnande och att lindra lidande. Detta genom att hen vidtar åtgärder för att 

skydda patienten, ta ansvar för och sköta om patienten. Detta leder till att patienten litar på 

anestesisjuksköterskan i större utsträckning (Lindwall & von Post, 2008a). Anestesisjukskö-

terskorna i denna studie beskrev att de vidtog olika åtgärder för att bemöta och lindra oro. Ett 

första steg till detta var vikten av att förbereda och planera sitt arbete. Detta för att kunna 

ligga steget före i mötet med de oroliga patienterna. Enligt flera studier innefattar den preope-

rativa fasen planering av omvårdnadsåtgärder (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Mit-

chell, 2010; Reynold & Carnwell, 2009; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). De åtgärder 

som anestesisjuksköterskorna beskrev var bland annat att ha en god kommunikation, vilket 

bland annat inkluderade att kunna socialisera sig, våga fråga patienterna om deras oro och att 

informera. Detta i enlighet med flera studier som visar att information ökar möjligheten för 

patienten att känna sig trygg i situationen (Puro, Pakarinen, Korttila & Tallgren, 2013; Sjö-

stedt, Hellström & Warrén Stromberg, 2011). Flera av anestesisjuksköterskorna upplevde 

även att fysisk beröring, humor, skratt och avledning gjorde patienterna mindre oroliga. Detta 

bekräftas i flera studier (Lindwall & von Post, 2008b; Sjöstedt, Hellström & Warrén Stom-

berg,  2011; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). Lindwall och von Post (2008b) beskri-

ver att den perioperativa anestesisjuksköterskan har ett ansvar för sin egen och patientens vär-

dighet. Då anestesisjuksköterskan visar värme och humor bidrar det till bevarandet av patien-

tens värdighet. Detta är kärnan i deras vårdteori. Den perioperativa anestesisjuksköterskan har 

också ett ansvar över sitt etiska handlande, vilket innebär att följa etiska regler och lagar samt 

om viljan att göra gott (a.a.). Värdighet ska styra vårdhandlingarna och det är sjuksköterskans 

etiska ansvar att detta genomförs. 

 

Flertalet av anestesisjuksköterskorna upplevde att många patienter fick för dålig premedicine-

ring innan de anlände till operationsavdelningen. Många upplevde då att flera patienter var 

oroliga i onödan och att det många gånger blev nödvändigt att ge lugnande läkemedel. Flera 

av anestesisjuksköterskorna upplevde däremot det som en stor framgång att kunna lindra oro 
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utan läkemedel. En studie av Sjöstedt, Hellström och Warrén Stromberg (2011) visar att pre-

medicinering minskar patienternas oro samt att anestesisjuksköterskor i studien upplever till-

fredsställelse i att inte behöva använda läkemedel.  

 

Att påverkas av mötet 

Flera anestesisjuksköterskor i studien upplevde arbetstillfredsställelse när de fick till ett bra 

möte med en orolig patient. Att få till ett bra möte med en patient kan kopplas till ens egen 

prestation och förmåga i att möta människor som är oroliga. Det handlar om att få positiv 

återkoppling både från patienterna men också ifrån sina kollegor. Att anestesisjuksköters-

korna upplever arbetstillfredsställelse kan också ses med ett perspektiv utifrån den periopera-

tiva vårdteori. Vårdandet är en relation mellan människor där anestesisjuksköterskan är en av 

personerna. Det är ett yrke där man tar på sig en vårdande roll för att möta och ta hand om 

någon annans behov. Dock är det viktigt att inte förringa anestesisjuksköterskans känslor och 

tankar. Att ha ett arbete där man upplever att man gör skillnad och hjälper andra kopplas till 

ens egna känslor av välbehag (von Post, 1999). I en studie av Meeusen,  Brown-Mahoney, 

van Dam, van Zundert och Knape (2010) beskriver anestesisjuksköterskor att de kände en 

personlig tillfredställelse när de hade gjort ett bra arbete för patienterna. De menar att de 

handlar om att försvara rättigheter för en person i en utsatt situation och att det känns bra när 

de når fram och finns där för patienterna. 

 

Att samarbeta och utvecklas  

Anestesisjuksköterskorna i denna studie upplevde att samarbetet kring patienten var viktigt. 

Tillsammans i teamet hjälps de åt i mötet med den oroliga patienten och det var viktigt att 

kunna fråga sina kollegor om hjälp då detta behövdes. Samtliga anestesisjuksköterskor i stu-

dien upplevde att erfarenhet gör de till tryggare och bättre anestesisjuksköterskor. De påpe-

kade också att de kan få erfarenhet genom att lära av varandra. Detta bekräftas i en studie av 

Sjöstedt, Hellström och Warrén Stomberg (2011). Flera upplevde att det var viktigt att få tid 

till reflektion. Enligt en studie av Lindwall & von Post (2008b) finns det vanor som främjar 

utveckling och sätter tonen i en perioperativ miljö. Det handlar om att skapa en atmosfär där 

personalen är rädda om varandra, lär av varandra, blir sedda och att tid för reflektion skapas. 

Att inte kunna lita på varandra skapar oro och revirgränser i arbetslaget. Det handlar om att 

visa respekt för varandra i teamet vilket främjar känslan av delaktighet i ett professionellt 

team (a.a.). 
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Slutsats 

Anestesisjuksköterskorna var positiva till denna studie och tyckte att det var ett intressant 

ämne som valts. De uttryckte att de tidigare inte hade reflekterat kring egna upplevelser av 

möten med vuxna oroliga patienter. Detta fick de nu möjlighet till men hade svårt att sätta ord 

på det. Anestesisjuksköterskor upplever att det i mötet med de vuxna oroliga patienterna 

handlar om att vara professionell i sin yrkesutövning.  Att vara professionell inkluderar många 

områden, bland annat att ha ett medmänskligt förhållningssätt och att arbeta utifrån ett be-

stämt mål - att patienten ska vara lugn, trygg och känna tillit. För att kunna göra det måste de 

se patienternas behov samt bemöta detta genom att vidta åtgärder. Flera av anestesisjukskö-

terskorna blir även själva påverkade av mötet. De beskriver också vikten av att samarbeta 

med kollegor samt att de utvecklas genom att berikas med erfarenheter. Flera av anestesisjuk-

sköterskorna efterfrågade ett forum på sin arbetsplats, där det finns tid för reflektion då de har 

mycket att lära av varandra. Denna studie hoppas kunna bidra till att öka medvetenheten om 

hur anestesisjuksköterskorna kan påverka mötena med vuxna oroliga patienter. Detta genom 

att få anestesisjuksköterskorna att reflektera över sitt arbete, för att snabbare kunna identifiera 

oro hos patienterna samt ha kunskap om åtgärder som lindrar oro. Förhoppningen är att detta 

skapar en bättre arbetsmiljö för anestesisjuksköterskorna samt ökar patientsäkerheten. Resul-

tatet i denna studie är omfattande och önskvärt vore att vidare forskning i detta ämne fördju-

par sig i respektive kategori. Detta för att få en ökad förståelse och medvetenhet av profess-

ionens komplexitet.   
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Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad 

Bilaga 1  

 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 
 
− Ålder 
− Kön 
− Antal år som verksam anestesisjuksköterska 
 
Inledningsfråga 
 
− Kan du berätta hur du upplever mötet med en vuxen patient som är orolig inför att de ska 

sövas? 
 
Frågeområden 
 
− Hur upplever du mötet, 

• Pre-operativt? 
• Post-operativt 

 
− Kan du beskriva ett möte med en vuxen orolig patient, 

• som varit bra? 
• som varit mindre bra? 

 
Följdfrågor 
 
− Kan du utveckla det lite mera? 
− På vilket sätt? 
− Vad kände du? 
− Vad menar du? 
− Hur upplever du det? 
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Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad 

Bilaga 2  

 
Förfrågan om genomförande av intervjustudie 
 
Bakgrund och syfte 
Att sövas innebär för de flesta patienter någon form av oro. Anestesisjuksköterskan möter 
dagligen patienter som ska genomgå generell anestesi. För hen är det en utmaning att möta 
patienterna och på mycket kort tid skapa ett möte, där patienten känner trygghet och tillit. Vår 
förhoppning med detta arbete är att öka kunskapen om hur anestesisjuksköterskan känner av 
patientens oro och hur hen bemöter den. 
 
Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelse av mötet med en vuxen 
patient som är orolig inför generell anestesi. 
 
Tillfrågan om deltagande 
Önskemålet är att vi under våra veckor på VFU på er enhet får genomföra intervjuer med 
anestesisjuksköterskor. Det vore önskvärt med cirka fem intervjukandidater från er klinik. 
Inklusionskriterierna är anestesisjuksköterskor med minst ett års erfarenhet, som arbetar aktivt 
just nu och som talar och förstår det svenska språket. Varje intervju beräknas ta cirka 30 - 45 
minuter. Anestesisjuksköterskornas deltagande kommer inte att störa den dagliga verksamhet-
en. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och deltagarna kan avbryta när som helst om de så 
önskar. 
 
Hantering av data 
Resultat kommer att användas i vår magisteruppsats vid Umeå universitet. Namnet på 
sjukhuset där datainsamlingen skett kommer eventuellt att redovisas men enskilda deltagare 
kommer inte att kunna identifieras. Svar och resultat kommer att hanteras anonymt och konfi-
dentiellt. Allt material kommer att förvaras på en säker plats så att obehöriga inte får tillträde 
till det. 
 
Kontakt 
Skulle ni på er avdelning vilja dela med er av era erfarenheter? Vi önskar då ha ditt tillstånd 
att utföra intervjuer på din avdelning. Vi vill också be om hjälp att dela ut 
deltagarinformationen till dina medarbetare. Vi tar kontakt med er den 2015-XX-XX, 
innan vår VFU startar, för att diskutera tillstånd att genomföra datainsamlingen på er enhet. 
 
Vid frågor om studien kontakta någon av nedanstående personer: 
 
Sofia Gülich  Linda Stöt  Monica Jonsson  
Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Handledare, lektor vid  
mail@adress.com mail@adress.com institutionen för omvårdnad, 
Tel: xxx-xxx xx xx Tel: xxx-xxx xx xx Umeå universitet 
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Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad 

Bilaga 3  

 
Deltagarinformation 
 
Bakgrund och syfte 
Att sövas innebär för de flesta patienter någon form av oro. Anestesisjuksköterskan möter 
dagligen patienter som ska genomgå narkos. För hen är det en utmaning att möta patienter och 
på mycket kort tid skapa ett möte där patienten känner trygghet och tillit. Vår förhoppning 
med detta arbete är att öka kunskapen om hur anestesisjuksköterskor känner av patientens oro 
och hur hen bemöter den. 
 
Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelse av mötet med en vuxen 
patient som är orolig inför generell anestesi. 
 
Förfrågan om deltagande 
Du som är utbildad anestesisjuksköterska och har arbetat praktiskt i minst ett år, samt arbetar 
aktivt just nu tillfrågas att delta i vår studie. Vårt önskemål är att få intervjua dig om dina upp-
levelser av mötet med en vuxen patient som är orolig inför att de ska sövas. Intervjun beräk-
nas ta cirka 30 - 45 minuter att genomföra under ett tillfälle. Vi avsätter tid före, under eller 
efter du är på arbetet. Intervjuerna kommer att spelas in på band. Deltagande i studien är fri-
villigt och du kan välja att avstå, eller när som helst utan att uppge orsak att avbryta din med-
verkan. 
 
Hantering av data 
Intervjuerna kommer att skrivas ut och analyseras. Redovisning sker på ett sätt så att enskilda 
deltagares svar inte kan identifieras. Dina svar och resultat kommer att hanteras anonymt och 
konfidentiellt. Allt material kommer att förvaras på en säker plats så att obehöriga inte får 
tillträde till det. Resultat kommer att användas i vår magisteruppsats vid Umeå universitet. 
 
Kontakt 
Är du intresserad av att bidra med dina upplevelser och vill du vara med i vår studie? Då 
önskar vi ett svar via mail eller telefon, så att vi kan planera in tid för en intervju under 
veckorna XX-XX. 
 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
 
 
Sofia Gülich  Linda Stöt  Monica Jonsson 
Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Handledare, lektor vid 
mail@adress.com mail@adress.com institutionen för omvårdnad, 
Tel: xxx-xxx xx xx Tel: xxx-xxx xx xx Umeå universitet 
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Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad 

Bilaga 4  

 
Struktur vid genomförande av intervju 
 
Introduktion 
 
− Kort presentation av studiens bakgrund. 
− Gå igenom intervjuns syfte. 
− Gå igenom deltagarinformation - har vi informerat samtycke? Ja/Nej. 
− Presentera upplägget av intervjun samt hur lång tid det ska ta.  
− Beskriv att frågor kommer att ställas utifrån studiens syfte och att det är upp till deltagarna 

att berätta det de känner för. Vi kan eventuellt komma att be om att de utvecklar sina 
kommentarer.  

− Möjlighet att avbryta intervjun när de vill. 
− Är det i sin ordning att teknisk utrusning används? 
− Godtar deltagarna upplägget? 
 
Genomförande 
 
− Använda intervjuguiden - försöka vänta in och lyssna på svaren, det är okej att det blir 

tyst.  
 
Avslutning 
 
− Summera frågor. 
− Fråga om något ytterligare har kommit upp? 
− Någon minut extra efter att inspelning avslutats, om något behöver följas upp. 
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Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad 

Bilaga 5  

 
Tabell 1 Exempel från kvalitativa innehållsanalysen. 
 
  Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

ME26 ..jag kan känna 
såhär att vi har ett 
väldigt kort möte 
med patienten, men 
det är ju ändå ett 
otroligt viktigt möte 

Det är korta 
men viktiga 
möten 

Korta och 
viktiga möten 

Korta och viktiga 
möten 

Att lyckas 
med ett 
möte 

Vara pro-
fessionell 

ME336 ..så känns det ju bra 
då..att man vill ju 
att alla ska vara 
nöjda.. jag vill det.. 

Vill att alla ska 
vara nöjda 

Vill få en nöjd 
patient 

Sträva efter samma 
mål 

Att lyckas 
med ett 
möte 

Vara pro-
fessionell 

ME457 ..när man har en 
person som pysslar 
om en och man 
känner att här är det 
ingen brådska, man 
får liksom.. man har 
gott om tid inom 
situationstecken.. 

Att pyssla ger 
en känsla av att 
det inte är bråt-
tom 

Ta god tid Vara medmänniska Att lyckas 
med ett 
möte 

Vara pro-
fessionell 

ME339 ..jag brukar också 
säga att  jag förstår 
att du är nervös..jag 
hade också varit 
jätte nervös ..om 
jag kanske hade 
varit i den här situ-
ationen.. 

Jag hade också 
varit nerövs i 
den här situat-
ionen 

Förstå  
patienten 

Förstå patienternas 
oro 

Att se pa-
tienternas 
oro 

Vara pro-
fessionell 

ME3 ..att dom ligger och 
gråter , redan när 
man träffar 
dom..och, och är 
riktigt skräck-
slagna.. 

Patient är 
skräkslagen och 
gråter 

Gråter Läsa av patienternas 
uttryck av oro 

Att se pa-
tienternas 
oro 

Vara pro-
fessionell 



40 

ME401 man ser väl ändå att 
dom slappnar av 
lite grann..och det 
tycker jag ofta.. just 
när man har gett de 
där lilla extra in-
formationen 

Patienterna 
slappnar av då 
de får informat-
ion 

Att informera Omvårdnadsåtgärder 
som lindrar oro 

Att bemöta 
patienternas 
oro 

Vara pro-
fessionell 

ME82 ..många patienter 
blir ju mer avslapp-
nade och lugna när 
..efter att dom har 
fått lite Propofol 
eller Fentanyl..  

Många blir mer 
lugna och av-
slappnade efter 
Propofol eller 
Fentanyl 

Ge läkemedel 
för att lugna 

Medicinska åtgärder 
som lindrar oro 

Att bemöta 
patienternas 
oro 

Vara pro-
fessionell 

ME428 ..det är ju tillfreds-
ställelsen, man 
känner att man har 
gjort ett bra 
jobb..det är väl 
som.. det känns bra 
som människa 
..antar jag..att jag 
gör ett bra jobb, att 
man har betytt 
någonting kanske 
för den personen. 
mer på ett person-
ligt plan.. 

Känna tillfreds-
ställelse, och att 
jag gör ett bra 
jobb, att jag 
betytt något för 
något på ett 
personligt plan 

Att känna 
tillfredsställelse 

Känna tillfredsstäl-
lelse  

Att påver-
kas av mötet 

Vara pro-
fessionell 

ME349 ..ibland är man 
kanske lite otill-
räcklig och vill 
hjälpa men inte når 
fram till alla..  

Ibland är man 
otillräcklig och 
når inte alla 

Känna sig 
otillräcklig 

Känna sig otillräck-
lig  

Att påver-
kas av mötet 

Vara pro-
fessionell 

ME753 ..å alltid lyckas du 
ju inte, så är det ju 
personkemin stäm-
mer inte alltid.. är 
det alldeles galet, åt 
fanders, så kanske 
man får be nån 
annan komma.. 

Be någon annan 
att komma om 
det inte går 

Be om hjälp Samarbeta i teamet Att samar-
beta och 
utvecklas 

Vara pro-
fessionell 

ME743 ..å dom bra ska man 
ju använda sig av, 
de dåliga ska man 
ehh inte göra 
om..alltså lära sig 
av.. 

Använda de bra 
och lära sig av 
de dåliga erfa-
renheter 

Lära sig av 
erfarenheter 

Utvecklas genom 
erfarenheter 

Att samar-
beta och 
utvecklas 

Vara pro-
fessionell 

 


