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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Operationer i lokalanestesi ökar. Patienter kan ha olika upplevelser härav, och det 

är vanligt att uppleva oro. Forskningen är begränsad inom området.   

Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av att vara vaken i lokalanestesi under operation och 

vilka faktorer som patienten upplever viktiga för sitt välbefinnande.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med 14 informanter där materialet analyserats med 

innehållsanalys. 

Resultat: Samtalet är avgörande för patientens välbefinnande. Samtalen kan vara informativa 

eller distraherande. Patienter upplever trygghet och oro under operation. Följande faktorer 

påverkar välbefinnandet; kommunikation, information, att vara bekräftad, förtroende, 

delaktighet & kontroll och tillfredsställelse.  

Slutsats: Samtalet var avgörande för patientens välbefinnande under operation. Det är 

angeläget att kunna förändra arbetssättet så att operationssjuksköterskan kan träffa patienten 

tidigare i den perioperativa processen, då det ökar patienttryggheten. Mer forskning behövs 

för att kunna implementera metoder för omhändertagande av vakna patienter under operation.  

Nyckelord: Patientupplevelse, intraoperativ omvårdnad, vaken operation, kvalitativ metod, 

innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Title: I felt safe in their hands. An interview study of patients’ experience of awake surgery.  

Background: Surgeries performed in Local anesthesia are increasing. The patient experience 

of this may vary, and it’s common to feel anxiety. Research within this area is limited.  

Aim: To describe patients experience of being awake in surgery under local anesthesia and 

important factors for the patients experience of comfort.  

Method: A qualitative interview study with 14 informants where content analyse has been 

used.  

Results: The conversation is significant for the patients’ comfort during surgery. The 

conversations can be percieved as informative or distracting. Undergoing surgery the patients 

can feel both safety/secure or anxiety. Factors such as conversation, information, 

confirmation, trust, participation & control and satisfaction affects the patients comfort.  

Conclusion: The conversation is significant for the patients' comfort during surgery. To 

change the way of working is of great importance, because the patient safety increases when 

the theater nurse meets the patient earlier in the perioperative process. More research is 

required before implementation of intraoperative caring methods. 

Keywords: Patient experience, intraoperative care, awake surgery, qualitative method, 

content analysis.  
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BAKGRUND  

Allt fler operationer sker i lokalanestesi, där patienten är  vaken under operationen (Mitchell, 

2008). Operation i lokalanestesi eller regionalanestesi innebär att patienten är vaken under 

operationen, och har fått bedövningsmedel (Halldin, Lindahl, Björnekull & Wilhelmsson, 

2005). Patienten kan ha olika upplevelser av att opereras och Haugen et al. (2009) uppger att 

många patienter kan känna oro vid operationen.  

Operationssjuksköterskan bär stort ansvar för patientens omvårdnad perioperativt, vilket 

innebär att ansvaret omfattar tiden innan (pre), under (intra) och efter (post) operationen 

(Riksorganisationen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011). Enligt 

Karlsson (2013) så saknas det kunskap om den intraoperativa patientupplevelsen. Det finns 

forskning om pre- och postoperativa upplevelser, men forskningen är begränsad beträffande 

patienters upplevelser under operation i vaket tillstånd.  

 

Patienten på operation 

En vaken patient kan vara delaktig och vid behov samarbeta under en operation i lokalanestesi 

(Palese, Skrap, Fachin, Visioli och Zannini, 2008, Goebel, Nabavi, Schubert & Mehdorn, 

2010) vilket i sin tur kan förbättra resultatet av operationen och öka patientsäkerheten 

(Lalonde, 2014). Att opereras i lokalanestesi kan innebära fördelar för patienten. Jämfört med 

generell anestesi, vilket innebär att patienten är sövd, är de medicinska riskerna och 

biverkningarna färre. Patienterna upplever även mindre smärta och illamående postoperativt. 

Vårdtiden, operationstiden och återhämtningstiden förkortas och infektionerna minskar vilket 

är fördelaktigt även för samhälle och vårdgivare (Rhodes, Miles, Pearson, 2006).  

Många patienter upplever oro i samband med operation (Haugen et al, 2009). Patienter kan 

uppleva oro av olika anledningar som exempelvis åsynen av teknisk utrustning, tekniska 

instrument och oro över operationen. Fraczyk och Godfrey (2010) uppger att oro är en unik 

upplevelse för varje patient som varierar i omfång. Oro kan bero på tidigare erfarenheter av 

operation och hur van patienten är vid sjukhusmiljön. Oro kan omfatta hela den perioperativa 

processen, men störst är den i nära anslutning till operationsstart. Enligt Hudson, Ogden och 

Whiteley (2015) kan en hög orosnivå leda till att patienten får ökade biverkningar och 

upplever ökad smärta medans en avslappnad patient upplever smärta i lägre grad. Rhodes, 

Miles och Pearsons (2006) studier visade att oron kunde minska av ett bra intraoperativt 

bemötande från operationspersonalen, vilket även minskade postoperativa komplikationer.  
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Patientlagen (2014:821) tar upp patientens rätt till delaktighet och involvering i 

beslutsfattande, vilket har bidragit till en ökad patientsäkerhet (Lalonde, 2014). De senaste 

åren har patientens ställning i vården stärkts genom förändringar i Patientlagen (2014:821), 

just genom rätten till delaktighet i hela processen. Som jämförelse finns en studie av 

Henderson (2003) där författaren menar att sjuksköterskorna rekommenderades att respektera 

patientens rättigheter att påverka sin vård. Detta gjordes inte då majoriteten av 

sjuksköterskorna ej ville dela med sig av sin kunskap och skapa alternativ för patienten att 

välja mellan. Sjuksköterskorna hävdade att patienten saknade medicinsk kunskap. 

Maktbalansen blev ojämn och patienten hamnade i underläge, var utelämnad och ej delaktig i 

sin vård. 

 

Vakna operationer i lokalanestesi 

Operationer som utförs i lokalanestesi tar mindre tid och kostar mindre (Lalonde, 2014), 

vilket medför att fler operationer kan genomföras och vårdköerna minskar. Dessa operationer 

är även mindre personalkrävande då såväl anestesipersonal som postoperativa insatser kan 

reduceras (Teo, Lam, Muthayya, Steel, Alexander & Miller, 2013). Mckee, Lalonde, Thoma 

& Dickson (2015) menar att lokalanestesi ofta sparar pengar genom att minska resursslöseriet 

och även ökar patientsäkerheten.  

Antalet dagkirurgiska operationer ökar i Sverige. År 2005 opererades ungefär 602 000 

patienter i dagkirurgi, medan samma siffra år 2014 var 1 137 000. I Uppsala är ökningen ännu 

högre än riksgenomsnittet, då operationer i dagkirurgi ökat till mer än det dubbla under 

samma tid, från 17 000 operationer år 2005 till 35 000 operationer år 2014 (Socialstyrelsens 

statistikdatabas). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Comfort beskrivs av Kolcaba (2003) som en frånvaro av obehag, eller en lättnad och 

belåtenhet och ska alltid utgå ifrån patientens perspektiv. Inom ramen för detta examensarbete 

har begreppet välbefinnande använts synonymt med comfort. Vid operation blir 

välbefinnandet centralt och vilket exempelvis kan innebära att ta bort en obehaglig fysisk 

upplevelse genom adekvat smärtlindring eller genom att stötta patienten i dennes 

självuppfattning eller inre medvetenhet. Katherine Kolcaba (2003) definierar begreppet 

comfort som ”den omedelbara erfarenheten av att bli stärkt genom att behov av lindring, 
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lättnad, och överskridande blir uppfyllda inom fyra behovsområden.; fysiska, 

psykospirituella, sociala och miljömässiga behov.” 

 

Kolcabas (2003) definition av människans fyra behovsområden:  

Fysiska behov innebär kroppsliga upplevelser. Smärta är en av de vanligaste faktorer som 

hindrar patienten att uppnå och uppleva fysiskt välbefinnande. Välbefinnandet kan minskas av 

exempelvis förstoppning, otillfredsställande positionering och medicinska biverkningar 

medan en ökning kan ske genom en bättre identifiering av patientens problemområden och 

obehag.  

Psykospirituella behov inbegriper inre medvetenhet, känsla av inkludering och delaktighet, 

självuppfattning, sexualitet och livsmening. För patienten kan det vara viktigt att känna sig 

oberoende, avslappnad, välinformerad och behövd. Det är svårt att skilja mentala, emotionella 

och själsliga upplevelser åt, vilka av Kolcaba tillsammans benämns som psykospirituella 

upplevelser.  

Miljömässiga behov utgöres av omgivning, tillstånd och inflytande/påverkan. Det är viktigt 

att miljön är anpassad efter verksamhetens syfte, för att främja hälsa och välbefinnande. 

Faktorer för miljöpåverkan kan vara färg, ljud, ljus, stämning, temperatur, utsikt från fönster 

och tillgång till natur.   

Sociala behov är mellanmänskliga, familjära och sociala relationer. Att personal visar 

vänlighet och omtanke är viktigt för att patienten ska kunna uppnå ett socialt välbefinnande. 

Sjuksköterskan är en viktig källa till patientens välbefinnande, genom att hjälpa denne att 

känna sig hemma, viktig, värdefull, uppskattad och kompetent.  

 

Dessa behovsområden skapar en helhet i känsla av välbefinnande. Det finns tre sätt att uppnå 

välbefinnande; genom lindring, lättnad och överskridande. 

Lindring är att få behov tillgodosett. Det kan innebära att patienten får hjälp till en bekväm 

positionering eller får ett täcke när han/hon fryser.  

Lättnad innebär att vara lugn och belåten. Att känna livsmening, vara välinformerad och 

uppleva sig inkluderad i relationerna.   

Överskridande, innebär att kunna hantera eller övervinna problem eller smärta som inte går 

att åtgärda eller avlägsna. När patientens egna resurser inte räcker till kan sjuksköterskan 

stärka patientens egen förmåga att hantera svåra situationer och ge patienten stöd att uthärda 



  4 

obehag. Genom att sjuksköterskan bekräftar sin närvaro för patienten, kan patienten känna sig 

mindre utlämnad och ensam, vilket minskar känslan av oro.  

Patienter har ett behov av välbefinnande inom alla fyra ovannämnda behovsområden och det 

är sjuksköterskans ansvar att bevaka detta. Genom att studera vad som skapar välbefinnande 

respektive obehag under operation, kan sjuksköterskan vidareutveckla sitt bemötande av 

patienterna.  

 

 

Den perioperativa dialogen  

Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg och von Post (2003) har studerat den perioperativa dialogen. 

Den perioperativa dialogen innebär att sjuksköterskan ska se hela patienten genom hela 

vårdprocessen; innan, under och efter operationen. Den är central i omhändertagandet av 

patienten och medför att patienten känner sig bekväm och delaktig i vården. Den kan även få 

patienten att känna en känsla av gemenskap med sjuksköterskan och en trygghetskänsla av att 

de kan ta sig igenom den här operationen tillsammans (Rudolfsson, 2007). Viktigt för 

patientens perioperativa trygghet är att känna att de inte är ensamma, att känna kontakt med 

någon och få vara i fokus, vilket kan innebära en lättnad för patienten (Karlsson, 2013). Då 

sjuksköterskan med sin erfarenhet kan se patienten som en unik helhet skapas en vårdande 

relation och en dialog dem emellan (Karlsson, Ekebergh, Larsson-Mauléon & Almerud-

Österberg, 2012b). Då sjuksköterskan lovar patienten att finnas där kan patienten ha lättare att 

överlämna sig i sjuksköterskans händer. (Rudolfsson, 2007) 

Rudolfsson, Ringsberg, von Post (2003) beskriver att med hjälp av en perioperativ dialog kan 

sjuksköterskan lättare utforma en väl patientanpassad vårdplan. Sjuksköterskan känner ett 

större engagemang för patienter de haft en dialog med och därigenom kunnat skapa förståelse 

för. Att kunna lyssna på patientens förhoppningar, rädslor och förväntningar skapar förståelse 

för patienten och förutsättningar för att kunna möta dennes behov. Det innebär också att skapa 

förutsättningar för en vårdande relation. (Rudolfsson, Ringsberg, von Post, 2003)  

 

Sjuksköterskan och omvårdnaden 

Mötet mellan specialistsjuksköterskan och patienten, innan operationen påbörjas, är 

tidsmässigt begränsad, vilket gör att åtgärder för en god och säker vård måste vara 
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tidseffektiva. Det finns endast begränsad tid för att skapa en uppfattning om patientens 

erfarenheter för att därigenom öka förståelsen och anpassa omvårdnaden för denne (Reitan & 

Schølberg, 2003). Specialistsjuksköterskans ansvar innebär även att genomföra 

evidensbaserat förbättringsarbete och implementera ny forskning gagnar patienten 

(Riksorganisationen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011). Enligt 

Karlsson et al (2013) är kärnan i sjuksköterskans omvårdnad att skapa stöd och välmående i 

den intraoperativa miljön.  

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2014) har sjuksköterskan ett omfattande ansvar 

som innefattar att ge god och patientsäker vård, tillgodose patientens värdighet och rättigheter 

och uppträda så att yrkets anseende stärks och allmänhetens förtroende ökar. Sjuksköterskan 

ska arbeta evidensbaserat och professionellt med medvetenhet om ekonomi och 

miljöpåverkan, samt verka för en aktiv etisk reflektion. I sin yrkesutövning ska sjuksköterskan 

också verka för jämlikhet och social rättvisa samt främja insatser som tillgodoser 

allmänhetens hälsa och sociala behov. Enligt Ågård, Lynöe, Nilstun & Sallin (2009) är de 

etiska principerna ständigt föränderliga. Både medicin och samhälle förändras och därmed 

även våra värderingar. För operationssjuksköterskan är godhetsprincipen en betydande etisk 

princip att sträva efter att upprätthålla. Detta leder till en konflikt med principen att inte göra 

skada, då varje operation innebär att orsaka viss skada på människokroppen. Det är alltid 

viktigt att väga nyttan emot skadan inför varje operation (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

Det viktigaste är inte vilken etisk princip som följs, utan det är att sjuksköterskan alltid har en 

etisk hållning och handlar utifrån en medveten värdegrund (Wiklund, 2003). Sjuksköterskan 

ska uppträda respektfullt, lyhört samt med medkänsla, trovärdighet och integritet (ICN, 2014) 

Operationssjuksköterskans roll är idag i förändring, då allt fler patienter opereras vaket i 

lokalanestesi. Detta ställer ökade krav på att arbetet ska utföras mer metodiskt och att fokus 

skiftar från teknisk utrustning till patienten. Vidare är det av vikt att genom kommunikation 

hålla patienten välinformerad och att uppmärksamma patientens upplevelse och känslor 

(Palese & Infanti, 2006). 

Kelvered, Öhlén och Åkesdotter Gustafsson (2012) avser att specialistsjuksköterskan har en 

viktig roll i att skapa relationer genom ökat förtroende, trygghet, och en säker miljö. Det är 

viktigt att kunna garantera patientsäkerheten och se till patientens välbefinnande genom att 

hela tiden vaka över patienten. Vidare påpekas att det finns begränsad forskning kring 

specialistsjuksköterskors intraoperativa omvårdnadsåtgärder. 



  6 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska befolkningen ha rätt till god hälsa. För att 

avgöra vad som är gott för patienten och väga risker mot detta krävs tillsammans med en 

evidensbaserad vård också en etisk reflektion över jämställdhet, rättvisa och integritet.  

Aktuell forskning  

Av den tidigare forskning som utförts kring vakna patienters upplevelser av operationer är 

mycket av den litteratur som framkommit i litteratursökningen fokuserad på neurokirurgi och 

ortopedi. Patientens upplevelser av neurokirurgi kan vara väldigt specifika, komplexa och 

individuella varför dessa resultat ej ska generaliseras eller överföras på andra 

patientkategorier (Palese, Skrap, Fachin, Visioli och Zannini, 2008). Dock anger Bergman, 

Stenudd & Engström (2012) att deras forskning på vakna patienter under ortopediska 

operationer är möjlig att generalisera även på andra patientkategorier som opereras i vaket 

tillstånd. 

Karlsson (2013) framhåller att trots att omvårdnadsforskningen ökar kan det vara svårt att 

överföra resultaten i klinisk praxis, vilket är avgörande för att minska kunskapsklyftorna i 

vården. En modell, vilken Karlsson (2013) utvecklat för intraoperativ omvårdnad, kan 

användas för att synliggöra patientens behov. I samma avhandling beskrivs också vikten av att 

den intraoperativa vården baseras på patientens perspektiv och inte utförs på rutin. För att 

detta ska vara genomförbart behövs fler studier ur patientperspektiv som kan ge en helhetsbild 

av patientupplevelsen. Det behövs även ytterligare forskning om operationssalens utformning 

som historiskt är anpassad efter en sovande patient (Karlsson, 2013). 

Rosén, Svensson och Nilsson (2008), har utvecklat ett preoperativt frågeformulär med avsikt 

att mäta patientens preoperativa oro i dagkirurgi. Deras forskning visar att graden av oro kan 

bero på tidigare erfarenheter och att kvinnor skattar sin oro högre än män. Det framkom ett 

behov av att införa rutiner för bedömning av patientens orosnivå inför operation.  

Kolcabas forskning används främst i USA där hon är verksam, till att fördjupa och anpassa 

teorin inom flera olika specialiteter.  Hon verkar även för att implementera teorin om Comfort 

i olika vårdverksamheter. En studie (Seyedfatemi, Rafii, Rezaei & Kolcaba, 2014) visar på 

sambandet mellan hopp och välbefinnande i den perioperativa miljön, där utbildningsgrad, 

civilstatus och kön visade sig påverka välbefinnandet. Värme under operation undersöktes i 

en studie av Wagner, Byrne & Kolcaba (2006) där värmetäcke hade positiv inverkan på såväl 

kroppstemperatur som ångest.  
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Problemformulering 

Antal operationer i lokalanestesi ökar, men forskningen kring patienters upplevelse av att vara 

vaken under operation är fortfarande begränsad. Det behövs ökad kunskap om patientens 

upplevelse under operation, för att specialistsjuksköterskan bättre skall kunna bedöma behov, 

ge en väl anpassad vård och göra rätt prioriteringar av omvårdnadshandlingar.  

 

Syfte 

Att beskriva patientens upplevelse av att vara vaken i lokalanestesi under operation och vilka 

faktorer som patienten upplever viktiga för sitt välbefinnande.  

 

METOD 

Design 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv design. Området är föga studerat tidigare vilket 

motiverar valet av design. Då det inte finns en samling av teorier och modeller att basera 

studier på rekommenderar Elo och Kyngäs (2008) att man utgår från en induktiv design. En 

intervjustudie valdes för att få en fördjupad kunskap om hur det är att vara vaken i 

lokalanestesi.  

 

Urval 

Ett lämplighetsurval har använts för att kunna besvara studiens syfte (Henricson & Billhult, 

2012). Inklusionskriterier för deltagande var att patienten skulle vara myndig, förstå svenska 

språket i skrift och tal och ha genomgått en operation i lokalanestesi. Exklusionskriterier var 

förvirrade patienter, de som inte kunde ge sitt samtycke för att deltaga i studien eller de som 

inte var svensktalande. Av 17 möjliga patienter exkluderades en patient pga språksvårigheter 

och två patienter kände att de inte hade tid direkt efter operationen och avböjde därför 

deltagande. 

 

Henricson & Billhult (2012) beskriver att urvalet ska vara så varierat som möjligt för 

överförbarheten. Antal informanter som inkluderades var 14 patienter. Informanterna var 

mellan 35 och 74 år gamla, förstod att läsa och skriva det svenska språket och hade genomgått 
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en operation i lokalanestesi på en operationsavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige. 

Alla informanter med ett undantag opererade samma kroppsdel, men hade olika diagnoser. Av 

informanterna var tio kvinnor och fyra män och den sammanlagda medelåldern var 62 år. Alla 

14 informanter hade tidigare erfarenheter av att opereras varav tio av dessa även genomgått en 

vaken operation. Fyra hade endast erfarenhet av att vara sövda under operation och sex av 

informanterna hade erfarenhet både av att vara vakna och sövda under operation (se tabell 1). 

Informanterna godkände att intervjun spelades in.  

Tabell 1, Studiens informanter  

 

  

1) Tidigare erfarenhet av operation 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes postoperativt med strukturerade, individuella intervjuer. 

Intervjufrågorna, se bilaga 1, var 15 till antalet och inleddes med demografiska 

bakgrundsfrågor såsom ålder, kön och tidigare operationserfarenheter. Efter följde en öppen 

inledningsfråga. Intervjun avslutades även med en öppen fråga, för att säkerställa att 

informanten fick förmedla all information. Resterande frågor var inspirerade av Kolcabas 

(2003) teori om välbefinnande. Frågorna var fokuserade mot studiens syfte, men hade en 

bredd för att inte någon relevant information skulle förbises. Strukturerade frågor kan ibland 

besvaras med ja eller nej och då informanterna gjorde så ställdes följdfrågor för att få ett mer 

utförligt och beskrivande svar. Innehållsanalysen som användes kan beskrivas som 

konventionell (Hsieh & Shannon, 2005) varvid nyttjande av öppna frågor är vanligast. I denna 

studie är följdfrågorna utformade enligt ovanstående. Informanterna uppmuntrades även att 

beskriva sina svar så utförligt som möjligt.  

För att pröva intervjufrågorna genomfördes två provintervjuer. Genom att göra provintervjuer 

kan teknisk utrustning testas, intervjulängden kontrolleras och ges övning i intervjuteknik. 

(Danielsson, 2012). Provintervjuerna transkriberades ordagrant, varefter en fråga reviderades 

efter diskussion med handledare på grund av otydlighet i vad som efterfrågades. En 

provintervju inkluderades i resultatet. 

 

Informant Antal Medelålder Vaken1 Sovande1 

Kvinna  10  59  7  3 

Man  4  69  3  1 
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Tillvägagångssätt 

Tillstånd söktes och erhölls av verksamhetschefen på mottagningen där intervjuerna utfördes, 

innan informationsinsamlingen påbörjades. Ett informationsbrev (se bilaga 2) skickades ut 

tillsammans med kallelsen till operation. Några av informanterna hade inte fått brevet med 

kallelsen och dessa fick informationsbrevet på operationsdagen. Informationsbrevet 

informerade om vad som skulle undersökas, tillvägagångssätt, hur patienturval hanterats, 

syftet med studien samt att all information kommer att hanteras konfidentiellt och med 

patienten anonym (Codex, 2015).  Alla informanterna tillfrågades angående deltagande i 

studien och inspelning av intervjun vid ankomst till mottagningen. De lämnade samtidigt 

skriftligt samtycke innan intervjun påbörjades.   

Intervjuerna genomfördes av två personer i ett avskilt rum på dagkirurgisk mottagning på ett 

universitetssjukhus i Sverige, direkt efter avslutad operation. Intervjuerna inleddes med att 

författarna presenterade sig och studien; därefter ställdes intervjufrågorna i angiven ordning 

med eventuella följdfrågor vid behov, se bilaga 1. Båda författarna var närvarande under 

intervjuerna men endast en höll i intervjun. Den författare som satt bredvid antecknade, 

ställde följdfrågor och kontrollerade att alla frågor i intervjuguiden blivit besvarade. 

Intervjuerna spelades för säkerhets skull in på två olika enheter, för att kunna återge 

informationen så exakt som möjligt (Danielsson, 2012). Intervjulängden varierade mellan 14 

och 32 minuter med en medellängd på 18 minuter.  

 

Bearbetning och Analys 

Vårdvetenskaplig forskning använder sig ofta av kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 

2008). Enligt Polit & Beck (2008) kan det vara en krävande metod då den är beskriven endast 

utifrån några få grundregler, varför forskaren inte har en detaljerad plan att följa. Studiens 

teoretiska utgångspunkt är baserad på en holistisk grund, vald för att kunna analysera 

upplevelser. En konventionell innehållsanalys utförs utan någon förutbestämd kategori eller 

teoretiskt perspektiv, och med en strävan att bearbeta materialet objektivt (Hsieh & Shannon, 

2005). Intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant. 

Intervjumaterialet rensades på oväsentliga utfyllnadsord, innan information relevant för syftet 

valdes ut. Intervjumaterialet lästes upprepade gånger tills en helhetskänsla skapats och 

djupare förståelse nåtts (Elo & Kyngäs, 2008). Detta är viktigt för att inte relevant innehåll 

ska falla bort under analysens gång. När en helhetsbild av materialet erhållits identifierades 
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meningsbärande enheter, vilket gjordes av båda författarna tillsammans. Därefter kodades de 

meningsbärande enheterna av författarna var för sig och jämfördes för att finna likheter, 

skillnader och upprepningar men även för att säkerställa att all relevant information 

inkluderats. Efter att intervjumaterialet kodats överfördes det på en mindmap där liknande 

data grupperades och färgkodades för att lättare kunna kategoriseras. De kodade 

meningsbärande enheterna indelades i sex subkategorier utefter likheter och informationens 

upprepningar. Subkategorierna bildade tillsammans två kategorier ur vilka en huvudkategori 

framkom, se tabell 2. I takt med att materialet växte, ökade även nivån av abstraktion i 

kategorierna, varför de kom att ändras något. Författarna har under processen kontinuerligt 

diskuterat vilka data som är relevanta för syftet och härigenom säkerställa att inte något 

väsentligt gallrats bort. Då förförståelsen kan påverka, har författarna så långt det är möjligt 

försökt granska materialet objektivt (Elo & Kyngäs, 2008). 

Tabell 2, Exempel på analysförfarande enligt (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Informanten ska inte på något sätt ta skada eller utsättas för onödiga påfrestningar genom 

informationsinsamlingsprocessen. Processen skall genomföras med informanternas bästa i 

åtanke (Danielsson, 2012). Författarna ville genomföra intervjuerna i så nära anslutning till 

operationen som möjligt, då det var viktigt att informanterna skulle ha sina upplevelser färska 

i minnet. Informanterna informerades tydligt om sina rättigheter, vilket innefattade att de hade 

rätt att avböja deltagande i studien, avsluta sin medverkan när som helst och att det inte skulle 

komma att påverka den vård de fick. Deltagande i studien skulle inte medföra några särskilda 

fördelar eller nackdelar för patienterna jämfört med andra patienter på mottagningen 

(Danielsson, 2012) 
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Ett informationsbrev delgavs deltagarna enligt (Codex, 2015). Informationsbrevet användes 

också som informerat samtycke, (Kjellström, 2012) vilket informanterna fick skriva under. 

Material och inspelade ljudfiler förvaras i en låst mapp. Författarna ansåg inte att det fanns 

någon konflikt mellan studiens syfte, mål och de etiska normerna (Polit & Beck, 2008). 

Då studien inte innefattade någon intervention och var ett examensarbete på avancerad nivå, 

krävdes inte godkännande av en etisk kommitté (FAQ - Etikprövningsnämnderna, 2016). 

Informantens sårbarhet togs i beaktning vid val av informanter genom att en avdelning med 

enklare operationer utvaldes, där inte något vitalt organ opererades eller känsliga diagnoser 

hanterades. Studien bedömdes inte ha en påverkan på informantens vård, men kunna bidra till 

ett förbättrat omhändertagande och vårdupplevelse för patientgruppen. Efter granskning av 

handledare, examinator och verksamhetschef bedömdes ett deltagande i studien medföra en 

mycket liten risk för informanten. Om det dock hade framkommit att informanten upplevt 

något obehag i samband med intervjun hade denne hänvisats till rätt instans för vidare 

omhändertagande. Just vid kvalitativ forskning är etiska överväganden viktiga då relationen 

mellan forskare och informant blir personlig (Polit & Beck, 2008).  

Etiska överväganden har beaktats av författarna före och under hela examensarbetets gång för 

att skydda patienten och andra som kan beröras av studien. Det är inte bara patienterna som 

kan behöva beaktas. Även författarna och kommande studenter kan påverkas om inte den 

etiska reflektionen är noggrant genomförd (Kjellström, 2012).  

 

RESULTAT  

I analysen framkom en huvudkategori vilken var Samtalets betydelse för patientens 

välbefinnande och två kategorier Trygghet och Oro, vilka påverkade patientens upplevelse av 

att vara vaken under operation. Det framkom sex subkategorier: Kommunikation, Information, 

Att vara bekräftad, Förtroende, Delaktighet och kontroll samt Tillfredsställelse. Detta 

presenteras i figur 1 nedan. Resultatet presenteras nedan i löpande text och illustreras med 

direktcitat från intervjuerna.  
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Figur 1  

 

Figur 1. Illustration av analysresultatets huvudkategori, kategorier, och subkategorier. 

 

Genomgående i intervjuerna var att samtalet hade störst betydelse för patienternas 

välbefinnande. Trygghet och oro beskriver vad patienterna upplevde under operationen.  

För patienterna vad det viktigt att kunna känna sig trygga under operationen. De uppgav 

många olika faktorer som påverkade tryggheten, återkommande var kommunikation, 

delaktighet, individanpassad information, personalens omtanke och en frånvaro av oro och 

smärta. Patienten ville bli sedd och bekräftad som en helhet vilket skapade trygghet.  

Ett förtroende skapades genom personalens professionalitet och omtanke vilket i sin tur 

genererade en känsla av trygghet för patienterna. Patienterna kände en tillit till personalen då 

de upplevde att den ’kunde sin sak’ och att ’de visste vad de gjorde’. Samtliga patienter var i 

slutet nöjda med omhändertagandet och tog med sig en positiv känsla efter att ha genomfört 

operationen i lokalanestesi. 

 

Huvudkategori 

Samtalets betydelse för patientens välbefinnande 
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Samtliga patienter talade om det intraoperativa samtalet som en av de viktigaste 

anledningarna till att de hade en positiv upplevelse av operationen. Det framkom att samtalen 

var avgörande för patienternas välbefinnande. Vissa upplevde samtalet som en distraktion 

från situationen och därigenom en lättnad. Andra samtal var informerande vilket gjorde 

patienten delaktig och trygg, vilket minskade oron.  Alla patienter utom en hade en personal 

som satt bredvid dem och samtalade under hela operationen, vilket upplevdes vara 

omhändertagande och viktigt för välbefinnandet.  

 

Kategorier 

Trygghet 

De allra flesta patienterna upplevde sig trygga under operationen, vilket sattes i samband med 

att vara lugn, nöjd och smärtlindrad. Flera av patienterna beskrev att de var nöjda efter att 

operationen avslutats. Flera faktorer spelade en viktig roll för patientens upplevelse under 

operationen. Några av de viktigaste faktorerna var; att patienten gavs möjlighet att vara 

delaktig i beslut och därigenom uppleva viss kontroll, kunde fråga, blev bekräftad och kände 

förtroende för operationsteamet.  

”Jag kände mig inte rädd liksom… utelämnad på det viset… utan jag kände mig trygg i deras 

händer” (patient 10) 

Genom att patienterna inte upplevde smärta eller obehag under operationen, att de fick ett 

informativt eller socialt samtal, att integriteten bevarades, och att de fick ta emot omtanke och 

få ses som en helhet blev de trygga.  

”Det var ju nån som kom fram och frågade om allting var okej emellanåt. Det kändes ju 

också bra, för att då vet man att man inte är bortglömd, utan att de ändå har koll. Å inte bara 

på foten de ska operera, utan de har även koll på mig.” (patient1) 

Patienterna redogjorde för att det var skönt och tryggt att veta vad som skulle hända och att 

det inte skedde några större överraskningar under operationens gång. Flera av patienterna 

uppgav att de kände sig lugna och trygga av att kirurgen kontrollerade att bedövningen tagit 

före operationsstart och att de därefter kunde slappna av. De uppskattade att allt ’flöt på’ 

vilket gjorde att operationen upplevdes av flera som om den var över innan den börjat. 

”Men efter att jag fått den här bedövningen och kände att den tog, så släppte oron.”  

(patient 6) 
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Alla uppgav att de kände sig lugnade och trygga av samtalen men även att de kände sig 

lättade och trygga av den individuellt anpassade informationen. Många upplevde därigenom 

en frånvaro av nervositet. Även här var det fler faktorer som uppgavs vara lugnande. Exempel 

på sådana faktorer var musik, samtal och småprat, att alla på operationssalen visste vad som 

skulle göras och att varje person gav intryck av att de visste vad som var just deras fokus och 

uppgift under operationen. Den visuella miljön på operationssalen upplevdes som kall, tråkig 

och steril, men den påverkade inte patienternas trygghetskänsla och hade ingen större 

betydelse för dem. De upplevde att operationssalen såg ut som de förväntat sig.  

”Det är ju väldigt sterilt och kanske måste det vara så, men alltså, trivselkänslan är nog inte 

där.” (patient 6) 

 

Oro 

Patienterna uppgav att de kände oro av olika anledningar. Många oroade sig för att känna 

smärta och några över att bedövningen inte skulle fungera eller att bedövningen skulle göra 

ont. De kunde uppleva fysiska känslor som obehag vid vissa delar av behandlingen, vilket 

några oroade sig över. Några patienter upplevde före operationen en oro över att opereras 

vaken i lokalanestesi, till stor del på grund av rädslan för att känna smärta. Andra patienter 

ville absolut genomföra operationen i vaket tillstånd då de var oroliga för att sövas.  

”Det var lite nervöst i början för man hade tankarna på handen hela tiden. Och man fick lite 

känslan av att… är det rätt bedövat å så där. Så man hade väldigt svårt att fokusera på något 

annat.” (patient 4) 

På operationssalen upplevde en patient oro av en ljudsignal från apparaturen som hon inte 

visste vad den betydde, och några patienter blev oroliga av att höra läkaren kommentera 

operationen med medicinska termer. Det fanns patienter som uttryckte oro av att höra eller se 

själva operationen. Några uttryckte en rädsla för att störa opererande läkare under 

operationen. 

Några hade skapat sig föreställningar om den förestående operationen genom att få höra 

någon annans upplevelser av att opereras, vilket hade gjort några patienter spända före 

operation. En patient hade dålig upplevelse av att operera handen vid ett tidigare tillfälle, 

vilket påverkade henne i så hög grad att hon var mycket tveksam till att genomföra 

operationen.  
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Några patienter uttryckte oro över att överlämna kontrollen eller förlora den, att utlämna sig 

och vara i underläge. Några kände också en oro över att inte få ett bra omhändertagande och 

att inte bli sedda som personer eller en helhet, eller att ta emot hjälp.  

”Det är som att de bygger upp den här väggen och så lånar man ut armen, å den tillhör inte 

mig den här kvarten, utan den tillhör någon annan. Å då får man finna sig i det. Å det får man 

jobba med litegrann, att nu kopplar jag bort den här armen, så får de göra vad de vill.” 

(patient 13) 

Oro över oväntade händelser var något som många patienter uttryckte, och poängterade att det 

var viktigt med information så de kunde vara förberedda.  

”…Men det är ju jättebra att man vet liksom vad som händer så att man inte känner att… oj, 

vad det känns konstigt liksom, vad gör de. ” (patient 3) 

 

Subkategorier 

Kommunikation 

Alla patienter uppgav att det var viktigt för välbefinnandet att en i personalen var avsatt att 

sitta bredvid dem och samtala med dem. Detta gjorde att patienterna upplevde att det var 

personaltätt och mindre stressigt. Några patienter reflekterade över att det hade varit negativt 

att inte ha en speciell personal tilldelad för samtal vid en operation i lokalanestesi, då den 

personalen uppgavs inge trygghet. 

”Man skrattar och pratar lite då, då får man ju ett förtroende tycker jag. Än om de bara står 

där och böljer i å bara morrar liksom, då blir det ju ingen samhörighet… Så det är nog så 

man skapar förtroende.” (patient 14) 

Genom kommunikation skapades en gemenskap, ett välkomnande och en bra stämning vilket 

också ledde till att patienterna blev trygga och mindre oroliga. Patienterna uppgav känslan av 

att tiden gick fortare. För vissa patienter var samtalet något som distraherade dem, mer 

liknande ett socialt samtal. Genom att prata om annat än operationen, skoja och småprata, fick 

de annat fokus och därigenom stöd under operationen. För andra patienter var samtalet mer 

informativt och de upplevde trygghet då de visste vad som skulle hända. Patienterna kunde 

också uppleva att samtalen varierade mellan informativa och distraherande. Alla upplevde 

samtalet som tryggt och avslappnande, att det sänkte nervositeten och att det var skönt att ha 

någon som lyssnade på dem. Några som uppskattade att personalen såg deras nervositet och 
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var duktig på att avleda, plocka upp trådar och spinna vidare på. Några tyckte att det var roligt 

att samtala, och en beskrev det som att gå på fest och mingelprata. Det var viktigt att samtalet 

anpassades efter patientens behov.  

”Vi har haft en konversation helt enkelt. Det var ungefär som när man går på fest så pratar 

man med folk så där. Det är ju trevligt nonsenssamtal, oförargligt. Å det är viktigt tror jag.” 

(patient 2) 

 

Information 

Det var viktigt att informationen anpassades efter patienten. Några uppgav ett större behov av 

information och andra ett mindre eller inget informationsbehov alls. Det skilde sig hur mycket 

patienterna ville veta om själva operationen och hur mycket de ville se och höra. Några 

patienter ville gärna se detaljer. Det upplevdes som trevligt och tryggt då kirurgen talade 

övergripande om vad som hände under operationen. Några tyckte att det var en trygghet att 

kirurgen kunde samtala samtidigt som han/hon kunde operera. Genom att patienterna kände 

sig välinformerade kunde de uppleva trygghet. Andra uttalade att de inte ville störa kirurgen 

med frågor. 

”Läkaren pratade med sig själv högt i rummet, så att sjuksköterskan visste vad som skulle 

hända, jag visste vad som skulle hända, och det var lugnt. Det var jättefint.” (patient 13)  

 

Att vara bekräftad 

Patienterna upplevde det som viktigt att bli sedd som en människa, som en helhet. Det var inte 

bara en kroppsdel som skulle opereras utan patienten betraktades som en individ. Att 

personalen kunde se deras oro och ta patienternas tidigare upplevelser på allvar och inte 

förminska dem hade också betydelse. De som var oroliga vid ankomsten blev lugnare då 

personalen tog sig tid att lyssna på dem. 

”Jag tycker att det blev bra. De gav mig ju det stödet jag behövde. Hon lyssnade ju och hon 

förstod. Det är väl den här förståelsen för varför man är rädd… och den bemöttes jag ju väl 

med.” (patient 6) 

Det var viktigt att personalen respekterade individens integritet, och höll lagom avstånd, då 

patienten kunde känna sig utelämnade och i underläge då de ligger ner. Patienten kände sig 

bekräftad av att få vara i centrum och att känna att alla var där för hans eller hennes skull. 
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Bekräftelse kunde också ske utan ord, genom ögonkontakt. Genom att personalen nickade och 

hade ögonkontakt ingavs förtroende under operationen. 

”…och då nickade hon åt mig för att visa att hon såg mig. Å det betyder otroligt mycket. Man 

behöver inte prata med varann utan man bara vet.” (patient 13) 

 

Förtroende 

Patienterna beskrev personalen som vänlig, kunnig, alert, samspelt, seriös, förberedd och 

noggrann. De uppgav att operationsteamet hade bra handlingskraft och en teamkänsla, men 

även att de inte visade stress. De samtalade med patienten samtidigt som de utförde sina 

arbetsuppgifter, och de redogjorde hela tiden för vad som hände eller skulle hända. 

Kommunikationen mellan personalen i teamet som uppfattades som professionell. Patienten 

upplevde att alla i personalen gjorde vad de skulle och hade goda kunskaper. När personalen 

inte behövde samtala med varandra utan operationen utfördes effektivt ändå ingav detta 

förtroende hos patienterna och gav dem en känsla av att personalen kunde sin sak. 

”Man får liksom trygghet att de är kunniga när de till och med kan ställa upp och snacka med 

en samtidigt som de jobbar.” (patient 5) 

Patienterna upplevde en omtanke då personalen hela tiden hade uppsikt över dem. Omtanke 

ansågs vara att få hjälp att positioneras på operationsbordet, att ligga bekvämt och få stöd vid 

förflyttning. Omtanke var även att inte behöva känna sig ensam och få lyssna på musik. Ett 

individanpassat omhändertagande upplevdes som professionellt.  

”De pratade och berättade hela tiden om vad som skulle hända, å var vänliga och tittade till. 

Jag tycker man kände sig väldigt omhändertagen” (patient 3) 

Patienterna uppgav att förtroendet för personalen grundades av på det fanns ett samspel, 

professionalitet, tillit och en god stämning. Förtroendet var en förutsättning för att kunna 

opereras för patienten och samtalet var den faktor som skapade förtroendet. Några patienter 

uppgav att förtroendet stärktes av tillit till dagens väl fungerande bedövningar, lyckad 

operationsstatistik och att operationen utfördes på ett universitetssjukhus. 
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Delaktighet och kontroll 

Att informeras kontinuerligt möjliggjorde delaktigheten. Patienterna kände sig delaktiga när 

alla samtalade med dem, när de kunde vara aktiva i konversationen och när de kunde 

medverka vid beslut. 

 ”… Det var ju jag som var ordförande kan man säga.” (patient 7) 

Samtalet gav en känsla av samhörighet med hela operationsteamet, trots att de kunde känna 

sig avskärmade från operationsområdet av sterildraperingen.  

”Å sen att de pratade under operationen tyckte jag var väldigt bra. Att de pratade med mig, 

att de inte bara stod bakom skynket och pratade med varann, utan att jag var med. Vi var som 

ett team som pratade med varann. Även läkaren å så pratade vi med” (patient 4) 

Många patienter beskrev operationsområdet som ’andra sidan’. När personalen på andra sidan 

sterildraperingen samtalade med patienten minskade distanskänslan. Att ha någon på sin sida 

av sterildraperingen uppgavs som skönt då det var någon som bevakade att de mådde bra. 

Vissa patienter upplevde att de hade kontroll, andra att de behövde släppa kontrollen. 

Patienterna upplevde kontroll genom att de visste vad som skulle hända och kunde vara 

förberedda. Att någon lyssnade på dem och de kunde säga till eller fråga om de undrade 

något. Genom förtroende för personalen kunde kontrollen överlämnas, vilket var en 

förutsättning för att operationen skulle kunna genomföras. Några upplevde att det var svårt att 

inte ha kontroll, medan största delen patienter kände att de överlämnade kontrollen och ”bara 

följde med”.  

”Alltså, man har ju inte kontroll över situationen, det kan man ju inte ha för det är ju läkare 

och sjuksköterskor som har kontroll över situationen. Skulle det hända någonting så ligger ju 

jag bara där, kan inte göra något.” (patient 8) 

 

Tillfredsställelse 

Patienterna uppgav att de var nöjda med sin upplevelse av det perioperativa 

omhändertagandet. Även de som initialt önskat att sövas inför operationen upplevde det som 

positivt att ha genomgått operation i lokalanestesi. De uppgav att fördelarna med en operation 

i lokalanestesi var att det gick snabbare, att de var pigga efter operationen och att de inte 

behövde uppleva komplikationer och risker med att vara sederade. Det upplevdes också som 

positivt att ha mer kontroll och att kunna vara delaktig.  
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”Det tycker jag var bra, att se vad som händer. Jag är en sån där som har koll, jag tycker om 

det. Skulle inte tycka om att bli sövd… Jag vill helst vara vaken.” (patient 11) 

Patienterna beskrev en förvåning över hur snabbt operationen pågick, samtidigt som de var 

förvånade över hur lång tid bedövningen skulle kräva för att verka innan operationsstart. 

Många var också oförberedda på att de kunde känna en del rörelser under operationen, men 

att det inte var en känsla av smärta. Vissa uppgav att de inte förstått hur det skulle kännas att 

få armen blodtömd med hjälp av en tourniquet (en tryckmanschett runt överarmen som 

pumpas upp till ett högt tryck så blodflödet tillfälligt avstannar i armen).  

Patienterna uppgav att de inte blev tillfrågade om några särskilda önskemål, och vissa gav 

som svar på intervjufrågan om önskemål att de hade olika önskemål. Flera uppgav att få 

lyssna på musik som ett önskemål, medan individuella önskemål kunde vara att få en filt, att 

inte ha hörlurar för att slippa avskärmas, att få se operationen på en Tv-skärm, att få mer 

preoperativ information om operationens genomförande. Några ville vara beredda på att 

bedövningen kunde göra ont och hur det känns i handen under operationen, att smärta inte 

känns efter bedövning. Några uppgav en önskan om att bli tillfrågad om särskilda önskemål.  

”Det är alltid trevligt med musik om det är bra musik på ställen, det tycker jag… Det är ett 

helt annat… Bara det är radio så hjälper ju det, bara det är någonting.” (patient 11) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Samtliga patienter talade om det intraoperativa samtalet som den viktigaste anledningen till 

att de hade en positiv upplevelse av operationen, förutom en adekvat smärtlindring och 

bedövning. Trygghet och oro framkom som två kategorier av patientupplevelser vilka var 

varandras motpoler. Då tryggheten ökade minskade oron och omvänt. Subkategorierna bestod 

av faktorer som påverkade trygghet och oro. 

I resultatet framkom att den sociala och psykospirituella behovsuppfyllnaden varit avgörande 

för patientens välbefinnande. Även fysiska upplevelser, som att vara smärtlindrad eller 

bedövad bedömdes som viktiga för välbefinnandet. Detta överensstämmer med tre av 

Kolcabas (2003) behovsområden. Överraskade i resultatets redovisning var att den visuella 

miljön, som var en stor del av det miljömässiga behovsområdet, uppgetts som mindre 

betydande eller i vissa fall helt oviktigt för patientens välbefinnande. Detta skiljer sig från 

tidigare studier (Mitchell, 2008 & Haugen et al., 2009) där miljön ansetts påverka ångest 

negativt. Då operationerna i denna studie varit enkla och förhållandevis korta så kan det vara 

orsaken till ett annat resultat. Då alla patienterna hade tidigare erfarenhet av att opererats kan 

även detta ha påverkat att miljön inte upplevts påverka dem, då det inte var en helt främmande 

miljö.  

Patienternas sociala behov uppfylldes genom det mellanmänskliga samtalet med personalen 

vilket ökade känslan av trygghet. Detta genom personalens vänlighet och omtanke, vilket 

hade till följd att patienten kunde vara delaktig men också distraheras genom att samtalet 

riktades mot något annat än operationen. Alla patienter var inte medvetna om vilken 

profession den som samtalade med dem hade, men det verkar inte heller ha någon större 

betydelse. Det som dock hade betydelse var att personen hade kunskap att ge adekvat 

information. Dock är sjuksköterskan ytterst ansvarig för patientens omvårdnad, och 

specialistsjuksköterskan har extra kompetens inom området. Resultatet överensstämmer med 

Rudolfsson (2007) som beskriver att genom att personalen finns till för patienten ger det dem 

en känsla av trygghet. En generell vårdmodell för intraoperativ vård som Karlsson (2013) 

utvecklat kan vara till god hjälp för att förbättra omvårdnaden för patienten.   

I denna studie innebar psykospirituell uppfyllelse att patienten hade en tro på sin egen mentala 

förmåga att handskas med operationen. Att inte bli sedd som en helhet och att inte vara en del 

av gemenskapen i operationsteamet kunde skapa oro under operationen, vilket även bekräftas 
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av Palese, Skrap, Fachin, Visioli och Zannini (2008). Trots att de flesta patienter upplevt att 

hela operationsteamet samtalat med dem, kan upplevelsen av att vara i centrum ha stärkts av 

att de hade en person vid sin sida under operationen.  

Fysiska behov innebar för patienterna i denna studie främst en oro eller rädsla för smärta, 

vilket är en vanligt förekommande upplevelse bland patienter som ska opereras (Mauleon, 

Palo-Bengtsson & Ekman, 2007, Sjöstedt, Hellström & Warrén-Stomberg, 2011). Flera 

patienter upplevde en trygghet när de upplevde att personalen uppträdde kunnigt och 

professionellt, vilket styrks i en studie av Tinnfält och Nilsson (2011), där omvårdnaden 

upplevdes ha hög kvalitet. Förbättringsområden som identifierats i Tinnfält och Nilssons 

studie var delaktighet, smärta, oro och positionering, vilket dock inte framkommit i denna 

studie.   

Att vissa patienter ville har ett informativt samtal för att kunna vara delaktiga och att vissa 

ville ha ett distraherande samtal för att slippa tänka på operationen var en tydlig skillnad 

mellan patienterna i denna studie. Alla var nöjda med sina intraoperativa samtal, vilket tyder 

på att personalen lyssnat in patientens behov. I tidigare forskning (Wahab, Grundy & 

Weidmann, 2011) har det informerande samtalets betydelse framstått som viktigt för 

patientens välbefinnande. Dock har inte det sociala eller distraherande samtalets betydelse 

lyfts fram, och där skiljer sig denna studies resultat. 

Att kirurgerna kunde utföra fler saker samtidigt innebar att patienterna litade på att de kunde 

sin sak. Patienterna tyckte det var tryggt att bli informerade av kirurgerna under operationen. 

Resultatet överensstämmer med Potter & Klimek (2015), Fletcher, das Nair, Macniven, Basu 

& Byrne (2012), Khu, Radovanovic, Taleb, Mendelsohn, Zadeh & Bernstein (2010), som 

betonade vikten av att patienterna hade god kontakt med kirurgen under operationen. Vilket 

resulterade i att patienterna var lugna, trygga och kände förtroende. 

Att höra medicinska termer under operation var något som patienterna reagerade på. Det kan 

ha skapat en känsla av utanförskap eller minskad delaktighet, vilket ökat patientens oro. Detta 

överensstämmer med Caddick, Jawad, Southern & Majumder (2012) som skriver att tekniska 

och medicinska termer kan leda till stress och oro för patienterna. De menar att unga kvinnor 

var mest känsliga för detta. Delaktighet är patientens rättighet enligt Patientlagen (2014:821). 

Resultatet stöder att det alltid ska eftersträvas att delaktigheten ökar, då patienterna upplevde 

ett ökat välbefinnande av delaktighet.  
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Den största delen av patienterna uppgav en känsla av avskärmning på grund av att 

sterildraperingen mellan opererande personal och patient. Den känslan kunde överskridas 

genom samtalet, vilket ytterligare påvisar samtalets betydelse för patienten. Resultatet är 

överensstämmande med Karlsson, Ekebergh, Larsson-Mauléon & Almerud- Österberg 

(2012a) som menar att patienten kan känna sig ensam, lämnad utanför och inte ha kontroll. De 

beskriver hur patienter talat om att vara som i två delar: den del som opereras och den som 

inte opereras. Här betonas samtalets betydelse och att personalen är närvarande och ser till 

hela människan. Helhetssynen betonas även i en annan artikel av samma författare (Karlsson 

et al, 2012b). 

Flera av patienterna nämnde musikens betydelse för sin upplevelse av operationen. De 

upplevde den som trevlig, distraherande och lugnande. Några var nöjda med lite 

bakgrundsmusik medan andra hade önskemål att få välja själva. Resultatet är samstämmigt 

med Jiménez-Jiménez, Garcia-Escalona, Martin-López, De Vera-Vera & De Haro (2013), 

Sadideen, Parikh, Dobbs, Pay & Critchley (2012) som talar om musikens betydelse för att 

minska patienternas oro och stress och Jadavji-Mithani, Venkatraghavan & Bernstein (2015), 

Trängeberg & Warrén-Stomberg (2013) som även betonade patienternas önskan att själva få 

välja musik. 

Genom att sjuksköterskan såg och bekräftade individen hela tiden och genom att operationen 

förklarades upplevde patienten att personalen var professionell. Det är viktigt att kunna 

upprätthålla en balans mellan den mellanmänskliga relationen och den professionella. 

Samtidigt som sjuksköterskan ska kunna skratta och skoja med patienten behöver hon/han 

också ha den empatiska och omhändertagande rollen, samtidigt som arbetet utförs på ett 

korrekt och patientsäkert sätt. Det tyder på att den perioperativa dialogen är mycket viktig för 

kvaliteten på patientomhändertagandet (Rudolfsson, 2007). Enligt Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) ska operationssjuksköterskan planera omvårdnaden gemensamt med patienten, 

vilket innebär ett perioperativt arbetssätt som inte tillämpas i dagens operationssjukvård.  

Som dagens sjukvård ser ut, organisatoriskt och med stort fokus på effektivitet och 

produktion, upplever författarna att operationssjuksköterskan på många operationsavdelningar 

inte har möjlighet att genomföra det perioperativa samtalet så som Rudolfsson (2007) 

beskriver. I vår studie har patienterna haft en intraoperativ dialog med personal från 

operationsteamet, vilket har haft en tydlig positiv inverkan på välbefinnandet. Vi anser därför 

att det är mycket angeläget att kunna implementera den perioperativa dialogen så 

operationssjuksköterskan kan träffa patienten tidigt i den perioperativa processen, vilket ökar 
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patienttryggheten och välbefinnandet. Detta stöds i en studie av Roback et al. (2012) där de 

uppger kommunikationen som en viktig faktor för patientsäkerheten. Med tidsaspekten i 

åtanke skulle en implementering av Rosén, Svensson och Nilssons (2008) instrument för att 

bedöma en preoperativ oro kunna identifiera riskpatienter. Insatser i vården ska ges till dem 

med störst behov och med ekonomiska aspekter i åtanke (Hälso- och sjukvårdslagen, 

1982:763), varför det är viktigt att fokusera resurserna där de gör störst nytta.  

Genom ett professionellt bemötande och att personalen visade omtanke kan patienterna 

uppleva att ett förtroende skapas, vilket även överensstämmer med en studie av äldre patienter 

som genomgått en höftoperation (Mauleon, Palo-Bengtsson & Ekman, 2007). I den studien 

var patienterna äldre, men resultatet stämmer ändå väl överens med vår studie, trots att 

åldrarna varierade på deltagarna.  

Patienterna i denna studie hanterar sin oro på olika sätt: några uppgav ett tydligt behov av 

information medan andra ville ha en distraktion. Detta kan vara värdefullt att undersöka i 

vidare forskning. Då denna studie inte har ett jämförande syfte skulle det vara värdefullt att 

göra en jämförande studie för att studera skillnaden i hur patienten upplever det att ha en 

personal eller inte ha en personal vid sin sida under vaken operation. Utifrån det resultatet 

skulle sedan kliniska riktlinjer kunna utformas utifrån patientens behov.  

I stort stämmer studiens resultat väl med tidigare forskning, men har ett bredare syfte än de 

artiklar som funnits vilket kan leda till att denna studies resultat ger en större helhetsbild än 

tidigare forskning. Specifika resultat kan dock vara enklare att applicera i verksamheten. 

Resultatet kan ge idéer av vilka områden som fortsatt forskning kan fokusera på.  

Den stora ökningen av operationer i dagkirurgi (Socialstyrelsens statistikdatabas, hämtad 

2016-05-15) visar på en förändring i vårdkulturen, och denna anser författarna kan påverka 

patienten. Operationssjukvårdens kvalitet måste upprätthållas även i framtiden, och författarna 

frågar sig om detta är fullständigt möjligt utan vidare forskning av vakna patienters 

upplevelser.  

Att operationer i lokalanestesi ökar är positivt sett ur ett samhällsperspektiv, dels då lokal 

anestesi är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med generell anestesi (Lalonde, 2014). All 

forskningen som avser att systematiskt förbättra vården bidrar till en kostnadsminskning, då 

vårdskador minskar och patientsäkerheten ökar (Karlsson, 2013). Patienternas väntetid till 

operation blir kortare eftersom vårdköerna minskar. Riskerna för negativa följder är dessutom 

lägre vid vakna operationer. Det ger även en mindre miljöpåverkan att använda 
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lokalanestetiska läkemedel jämfört med sederande läkemedel vilket används när patienter 

sövs (Eriksson & Bredbacka, 2011). Vår studie visar att patienterna är nöjda med att opereras 

i lokalanestesi, men det behövs mer omfattande studier för att kartlägga patienternas 

upplevelser av vakna operationer. När Patientlagen ändrades 2015 och stärkte patientens rätt 

till delaktighet kan detta också ha ändrat samhällets förväntningar på vården.  

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) tar upp att alla människor ska behandlas utifrån lika 

villkor. Operationer i lokalanestesi är bättre för patientens hälsa ur ett medicinskt perspektiv 

(Rhodes, Miles, Pearson, 2006), så för att följa godhetsprincipen är vakna operationer att 

föredra, då det orsakar patienten minst risk för komplikationer. Sett ur ett etiskt perspektiv 

anser författarna att det behövs mer klarläggning i forskningen om den vakna patienten för att 

undvika att patienterna drabbas av negativa följder som hade kunnat undvikas med 

evidensbaserad vård. 

 

Metoddiskussion 

För att få en förståelse för patientens upplevelse, för ett fenomen eller en situation passar det 

att genomföra en kvalitativ intervjustudie (Danielsson, 2012). Trovärdigheten bedöms utifrån 

vilken metod som valts för uppfyllande av studiens syfte. Andra faktorer som är viktiga för 

det kvalitativa arbetet är giltighet (credability), överförbarhet (transferability) och 

tillförlitlighet (dependability) (Graneheim & Lundman, 2004). Metoddiskussionen i denna 

studie kommer att diskuteras utifrån dessa begrepp. 

I en kvalitativ studie beskriver giltigheten val av syfte, sammanhang, informanter och hur 

informationen samlades in, hur urvalsgruppen såg ut, mängden informanter, information, hur 

informationen bearbetats och hur det presenterats (Graneheim & Lundman, 2004). Metoden 

författarna valt att använda är enligt Elo och Kyngäs (2008) passande då ett brett material 

handhas. Den induktiva innehållsanalysen passar eftersom ämnet ännu inte är så väl 

genomforskat. Metoden är relativt flexibel men det saknas tydliga riktlinjer och resultatet är 

upp till författarnas förmågor. Detta kan innebära en risk, då författarna inte har någon 

tidigare erfarenhet av att utföra studier.  

Metoden har även kritiserats för att vara för enkel (Elo & Kyngäs, 2008). Dock är den 

tidskrävande och fler av subkategorierna kan höra ihop med varandra och med flera av 

kategorierna. Det är viktigt att syftet hela tiden finns med i författarnas tankar så att irrelevant 

material utesluts. Hsieh och Shannon (2005) uppger att konventionell kvalitativ 
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innehållsanalys är begränsad till att kunna utveckla koncept och modeller, och utifrån 

resultatet är det inte möjligt att utveckla nya teorier.  

Intervjuerna har utförts direkt efter avslutad operation, vilket författarna har velat göra för att 

få en aktuell beskrivning av upplevelsen och utan eventuell påverkan utifrån. Detta kan dock 

ha medfört att informanterna inte hunnit reflektera över sina upplevelser. Informanterna hade 

också en känsla av lättnad att operationen var över, vilket kan ha påverkat deras upplevelse. 

För att undvika detta hade ett uppföljande samtal kunnat göras med informanterna, men det 

har inte utförts av författarna på grund av den begränsade tiden för examensarbetet. 

Enligt Skott (2012) kan författarnas förförståelse ge en djupare förståelse för informanternas 

berättelser. Polit & Beck (2008) menar att författarna före studiens start måste kartlägga och 

redovisa sin förförståelse för det som skall studeras. Hsieh och Shannon (2005) lyfter fram att 

en svårighet med kvalitativ innehållsanalys är att bibehålla objektiviteten i en strävan efter att 

förstå materialets helhet, då det alltid finns en förförståelse. Detta kan resultera i att 

kategorierna och subkategorierna inte representerar materialet korrekt. De uppger att en 

inbördes reflektion kan öka trovärdigheten. 

Förförståelse är mycket svårt att fullständigt åsidosätta. Författarna har försökt att inte låta sin 

förförståelse påverka negativt genom att regelbundet reflektera över den. Förutfattade 

meningar och fördomar kan påverka tolkningar om förförståelsen inte tas i beaktning under 

hela processen, men författarna har hela tiden strävat efter att granska allt material objektivt. 

Förförståelse kan påverka i positiv bemärkelse genom att författarna är vana vid 

sjukhusmiljön, terminologin, att träffa patienter och kunna förstå deras situation. Allt detta 

kan medföra en ökad förståelse för informantens upplevelse. Om författarna låter 

förförståelsen styra kan de däremot leda till missad och feltolkad information. Författarna 

upplever dock inte att deras förförståelse har påverkat studien negativt. Det var författarna 

som genomförde intervjuerna och det fanns inga relationer mellan dem och informanterna. 

Vidare tillfrågades informanterna om de ville läsa igenom materialet efter transkribering men 

alla nekade till detta. Materialet har under studiens gång upprepade gånger diskuterats 

författarna emellan, men även med handledare i syfte att inte missa viktig information. 

Graneheim och Lundman (2004) förordar en dialog mellan författarna medan Elo och Kyngäs 

(2008) föredrar en expertpanel som gör en genomgång av intervjumaterial. 

Andra aspekter som är viktiga för studiens trovärdighet är tillförlitligheten, som behandlar 

informationens hållbarhet över tid, och om författarnas arbetssätt ändrats under processens 
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gång. Det är också viktigt att alla informanter får samma frågor vilket kan vara svårt då 

intervjumetoden är en metod som hela tiden utvecklas. Behov för kompletterande frågor kan 

uppstå och då är det viktigt att det finns en öppen dialog i författargruppen (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Att båda författarna varit med under intervjuerna och alla intervjuer utförts på samma sätt 

stärker materialets tillförlitlighet. Det har också hjälpt författarna att inte missa någon 

information och att utöka begränsade svar på frågor med hjälp av följdfrågor. Allteftersom 

intervjuerna genomfördes kan författarna ha förbättrat sin intervjuteknik men det skall inte ha 

påverkat studien i stort. Informationsinsamlingen skedde under två veckor vilket talar för att 

de skedde på ett så likartat sätt som möjligt. Att intervjuerna utförts i avskilt rum är viktigt för 

konfidentialiteten och informantens trygghet att tala fritt. Endast två intervjuer blev avbrutna 

av personal med ärende in i rummet. Intervjufrågorna utformades utifrån arbetets teoretiska 

grund och frågeformuläret är godkänt av examinator för examensarbetet, men är för övrigt 

utan vetenskaplig grund. Författarna har valt att använda en öppen fråga för att säkerställa 

bredden och att materialet ska vara heltäckande för studiens syfte. Att spela in intervjuer 

möjliggör att intervjun återges ordagrant och att informanterna fick samma frågor ökar 

tillförlitlighet (Polit & Beck, 2008).  

Överförbarhet är också viktig för en studies trovärdighet. Den tar upp hur överförbar studiens 

resultat är på andra situationer och grupper. Här upp till läsaren att avgöra om studiens 

resultat är överförbart eller inte (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har försökt 

beskriva syfte, urval, metod, datainsamling och analysprocess så väl att läsaren får en 

förutsättning för att avgöra om studien är överförbar. 

Informanterna har samma diagnos och har genomgått liknande operationer, vilket kan påverka 

studiens överförbarhet på andra patientkategorier enligt Wallengren & Henricson (2012). För 

att skapa en större bredd och en ökad möjlighet för att skapa en överförbarhet anser 

författarna att studien hade kunnat utföras på fler mottagningar och även på andra sjukhus. 

 

SLUTSATS 

Samtalet var avgörande för patientens välbefinnande under operation. Ett individanpassat 

samtal ökar tryggheten och minskar oron. Samtalen kunde vara informativa eller 

distraherande men även bestå av en blandning. Viktigt för patienterna var upplevelsen av att 

bli sedda och bekräftade som en helhet och att vara delaktiga i sin vård. Patienterna är nöjda 
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med upplevelsen av att opereras i lokalanestesi. De upplevde personalen som professionella 

och omtänksamma. Patienterna i studien har upplevt välbefinnande under operationen med 

anledning av samtalet och det visar på vikten av att implementera det perioperativa samtalet. 

Resultatet visar att det är mycket angeläget att kunna förändra arbetssättet så att 

operationssjuksköterskan kan träffa patienten tidigare i den perioperativa processen, vilket 

ökar patienttryggheten. Mer forskning behövs för att kunna implementera metoder för 

omhändertagande av vakna patienter på operation.  
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BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR 

1. Bakgrundsfrågor 

 Ålder och kön? 

 Har du tidigare opererats?   

 

2. Hur var det att vara vaken under operationen? 

3. Hur kände du dig under operationen? 

4. Hur upplevde du omhändertagandet av personalen?  

5. Finns det något i omhändertagandet som du tycker behöver förbättras?   

6. Hade du några särskilda önskemål som operationspersonalen kunde hjälpa dig med?  

7. Hade du några särskilda önskemål som operationspersonalen INTE kunde hjälpa dig med? 

8. Kände du att operationspersonalen brydde sig om dig? På vilket sätt? 

9. Hur kändes det i kroppen under operationen?  

10. Hade du några förväntningar eller föreställningar om hur själva operationen skulle gå till?  

11. Fick du information du behövde under operation? Kunde du ställa de frågor du hade under 

op?  

12. Hade du kontroll, på vilket sätt– om inte, hur kändes det? 

13. Hur samtalades det på operationssalen? Var det någon som pratade med dig? 

(hur/vem/vad/på vilket sätt)?  

14. Hur upplevde du miljön i salen du opererades i? (t.ex. 

färg/ljus/ljud/fönster?/lukt/temperatur) 

15. Finns det något mer du vill berätta?  

 

I de fall där svaret är starkt begränsat används följdfrågor för att få ett mer uttömmande svar. 

Exempel på följdfrågor:  

Kan du ge ett exempel?  

Kan du berätta mer?  

Vill du förklara närmre hur du tänker kring det?  

I de fall där informanten bidrar med mycket information, så kan vissa frågor komma att 

besvaras inom ramen för andra frågor och kan då uteslutas som specifika frågor. 
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV 

 

Till Dig som ska genomgå en operation i lokalbedövning – information och förfrågan om 

deltagande i en intervjustudie 

 

Vi utför just nu en intervjustudie inom ramen för ett examensarbete vid Uppsala universitet. 

Studiens syfte är att undersöka hur patienter som opereras i lokalbedövning upplever sin 

operation. Du tillfrågas nu om du vill delta genom att medverka i en intervju efter din 

operation. 

Vi kommer att intervjua ett antal patienter som har genomgått en operation. Intervjun kommer 

att utföras i ett avskilt rum efter operationen och uppskattas ta ca 20-30 min. Det är frivilligt 

att delta och du som väljer att delta kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange 

varför. Allt du säger under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt (dina svar kommer att 

behandlas på ett sådant sätt att det du säger inte kan kopplas till dig). 

Intervjuerna kommer att spelas in och sparas i en låst mapp och intervjumaterialet kommer att 

raderas när examensarbetet är godkänt. Studien utförs för att sjuksköterskor ska få en ökad 

förståelse för patienters upplevelse. Resultatet kommer att publiceras i ett examensarbete. Det 

godkända examensarbetet kommer att läggas upp i en databas för examensarbeten och finns 

där att ta del av för allmänheten.  

Din omvårdnad under vårdtiden kommer inte påverkas av om du deltar i studien eller inte, då 

studien är skild från landstinget och endast utförs för att inhämta information till 

examensarbetet. Examensarbetet genomförs vid institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, Uppsala universitet. 
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