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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Regional anestesi blir allt vanligare i västvärlden och det anses även enligt flera 

studier vara säkrare och mer kostnadseffektivt än generell anestesi. Patienterna som genomgår 

kirurgi i regional anestesi upplever däremot ofta oro och ångest under operationen. 

Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelse, med fokus på Jean Watsons omvårdnadsteori 

för mänsklig omsorg, av att genomgå kirurgi i regional anestesi. 

Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ ansats där de 16 utvalda artiklarnas resultat 

sammanvägdes med innehållsanalys enligt Evans metod. 

Resultat: Två teman framkom i studien, helande miljö och transpersonell omsorg samt fem 

underteman, kroppen under regional anestesi, distraktioner, främmande miljö, mötet mellan 

patient och vårdpersonal samt informationens betydelse. Patienterna upplevde att kroppen 

kändes främmande och de bedövade delarna av kroppen kändes annorlunda, som att de 

försvunnit från kroppen. Patienterna kände sig lugna, trygga och väl omhändertagna genom 

relationen med vårdpersonalen, samspelet gav möjlighet att känna sig delaktiga och det ökade 

känslan av säkerhet.  

Slutsats: Patienter upplever oro och ångest i samband med kirurgi i regional anestesi. Att ge 

patienten en individuell vård är den viktigaste åtgärden anestesisjuksköterskan kan vidta för 

att lindra ångest. Genom att utgå från Jean Watsons teori för mänsklig omsorg i det 

intraoperativa mötet med patienter kan anestesisjuksköterskor ge en god omvårdnad. 

 

Nyckelord: regional anestesi, patientupplevelse, omvårdnad, vaken 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Regional anesthesia is becoming more regular in the western parts of the world 

and is considered by several studies that it’s more secure and more costefficent than general 

anesthesia. Patients that are going through surgery awake during regional anesthesia are 

experiencing worry and anxiety during the operation. 

Objective: To describe adult patients experience, with focus on Jean Watson theory of human 

caring, going through surgery under regional anesthesia. 

Method: A literature review with a qualitative approach, 16 articles were chosen and 

scrutinised with help of Evans method. 

Result: Two themes emerged in this study, healing environment and transpersonal caring 

and through them five subthemes emerged, the body under regional anesthesia, distractions, 

foreign environment, the meeting between the patient and the healthcare professionals and the 

significance of information. Patients experienced that the body felt foreign and that the numb 

parts of their bodies felt different, like they had disappeared from the body. Patients felt calm, 

secure and well taken care of through the relation with the healthcare professionals, the 

interaction gave an opportunity to feel a part of something which heightened the feeling of 

security. 

Conclusion: The results show that patients experience anxiety during the intraoperative 

process. To provide an individuazied care for the patient is of most importance for the 

healthcare professionals to prevent worry and anxiety. Jean Watson's theory about human 

caring is an excellent theory to apply in order to give good caring to the patient intraoperative. 

 

Keywords: Anesthesia conduction, patient experience, nursing, awake 
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BAKGRUND 

Regional anestesi 

Regional anestesi delas upp i centrala blockader som spinal och epidural samt lokalanestesi 

som är ytanestesi, infiltrationsanestesi och ledningsanestesi. Denna form av anestesi innebär 

att patienten är vaken under operationen med den aktuella kroppsdelen bedövad och 

eventuellt sederande läkemedel som komplettering (Valeberg, 2013). Val av anestesiform 

utgår från flera medicinska faktorer, men det kan även bestämmas av andra orsaker som 

exempelvis att patienten är vaken under operation för att kunna följa händelseförloppet. Ännu 

en faktor i valet är att väga riskerna mot varandra med generell anestesi och regional anestesi 

(Zetterström, 2016). Ett exempel är att regional anestesi har varit ett kontroversiellt val för 

patienter med neurologiska sjukdomar, men nyare forskning på området visar på att det är ett 

säkert val även för denna patientgrupp (McSwain, Doty, & Wilson, 2014). Det förekommer 

att anestesiologer använder sig av försiktighetsprincipen när det kommer till val av 

anestesiform, det kan vara svårt att motivera valet av regional anestesi om komplikationer 

skulle uppstå (Zetterström, 2016). 

 

Fördelarna med regional anestesi är flera, de vanligaste som nämns är mindre risk för 

blödning, att smärtlindringen kan göras mer effektiv och att patienten får färre problem med 

opioidbiverkningar. Andra fördelar är minskad risk för djup ventrombos och lungemboli 

(Zetterström, 2016). Eftersom patienten är vid medvetande kan hen även redogöra själv för 

eventuell smärta eller biverkningar (Valeberg, 2013). För patienter som benamputerats i 

regional anestesi visades att de förlorade mindre blod och därmed behövde mindre 

blodprodukter i jämförelse med de som opererats i generell anestesi, de hade även kortare 

operationstid och var kortare tid på sjukhuset (Malik, Brovman, & Urman, 2018). Finsterwald 

m.fl. (2018) kom fram till att högriskpatienter som genomgick ländryggskirurgi hade fördelar 

av att opereras i regional anestesi, det var enklare att följa patientens cirkulatoriska parametrar 

och de befann sig kortare tid på den postoperativa avdelningen. En del patienter kunde till och 

med direkt förflyttas till en enklare vårdavdelning efter operationen. Patientgruppen förlorade 

även mindre blod under ingreppet, det tog kortare tid och hela sjukhusvistelsen blev kortare, 

om ländryggskirurgin utfördes i regional anestesi istället för i generell anestesi (Pierce m.fl., 

2017). I en studie av Haghighi m.fl. (2017) jämfördes generell anestesi mot regional anestesi 

på patienter med höftfraktur och där framkom att fördelar med regional anestesi var att det 

minskade den postoperativa smärtan och förekomsten av postoperativt illamående och 

kräkningar. I denna studie hade dock de som opererades i regional anestesi en längre 
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sjukhusvistelse än de som opererats i generell anestesi. I en litteraturöversikt med 51 

inkluderade studier av Locke, Davis, Brothers och Love (2018) undersöktes risker, resultat 

och kostnader mellan hudoperationer i regional anestesi jämfört med i generell anestesi. Deras 

slutsats var att regional anestesi var lika bra eller bättre än generell anestesi men signifikant 

billigare. De menar att lokalanestesi bör användas om möjligt men att hänsyn fortfarande 

måste tas till patientens behov och önskemål. 

 

Hur patienter mår under kirurgi i regional anestesi 

Övervägande delen av den forskning som finns om patienters upplevelser av regional anestesi 

är kvantitativ och flera studier undersöker förekomsten av ångest hos patienter. Haugen m.fl. 

(2009) visade i en studie att patienten känner ångest vid ankomst till operationssalen. De hade 

ett behov att hela tiden bli informerade för vad som skulle hända och oron och ångesten var 

korrelerat till omgivningen och miljön. Olika delar under operationen genererar mer eller 

mindre ångest. De olika moment som gav ångest kunde vara att se kirurgisk utrustning, hur 

många som befann sig på salen samt om och hur de pratade med varandra (Haugen m.fl., 

2009; Mitchell, 2008). Enligt Caddick, Jawad, Southern och Majumder (2012) finns det ett 

samband med hur personalen samtalar med varandra på operationssalen och ångest hos 

patienten. De menade att sjukvårdspersonal kunde använda sig av annan terminologi för att 

inte öka eventuell ångest hos patienten. Ytterligare orsaker till att patienter känner oro och 

ångest under det intraoperativa förloppet kunde vara när kirurgen rörde vid patienten, eller när 

sjuksköterskan skulle sätta en infart och administrera läkemedel. Dove, Gilmour, Weightman 

och Hocking (2011) visade att oro för att något ska gå fel under operationen har samband med 

att höra och se kirurgin, känna smärta, bli stucken i ryggen och ha ont ryggen. De visade även 

att det finns en uttalad oro för att det skall uppstå komplikationer (Dove m.fl., 2011). Mitchell 

(2008) menar att det är bra om sjuksköterskan genomför intraoperativa interventioner för att 

lindra ångest. Att sjuksköterskan gav information i anslutning till det som hände var korrelerat 

till ångestlindrande. Alla patienter påverkas av miljön och personalen på något sätt och även 

patientens förväntningar påverkar i någon utsträckning antingen negativt eller positivt. Det 

går att förbättra förutsättningar för patienten intraoperativt genom att sjuksköterskan är 

närvarande hela tiden. Sjuksköterskan åstadkom detta genom att skapa en verbal och icke 

verbal kommunikation med patienten samt göra patienten delaktig i sin egna vård (Caddick 

m.fl., 2012; Haugen m.fl., 2009; Mitchell, 2008). Att informera patienten under det 
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perioperativa förfarandet visade lindra patienternas ångest (Boyle, 2005; Sundqvist, Nilsson, 

Holmefur, & Anderzén-Carlsson, 2018). 

 

Samhälleligt perspektiv 

Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas utfördes det år 2016 i Sverige 2 147 443 dagkirurgiska 

operationer i specialiserad öppenvård och 811 002 operationer inom slutenvården 

(Socialstyrelsen, 2018). Det identifieras ingen statistik på hur många av dessa operationer som 

genomförs i regional anestesi men antalet har ökat kraftigt de senaste årtiondena (Lindahl & 

Winsö, 2016). Flera studier har undersökt kostnadseffektiviteten och säkerheten i jämförelse 

mellan kirurgi i regional anestesi och kirurgi i generell anestesi för några olika ingrepp. De 

visade alla på en kostnadseffektivitet i att välja regional anestesi före generell anestesi 

(Borendal Wodlin, Nilsson, Carlsson, & Kjølhede, 2011; Finsterwald m.fl., 2018; Locke 

m.fl., 2018; Siu m.fl., 2017; Stoffels m.fl., 2012). Patienternas livskvalitet efter operation med 

antingen regional anestesi eller generell anestesi undersöktes av Borendal Wodlin m.fl. (2011) 

och det framkom i denna studie en snabbare återgång till en känsla av normalt liv efter 

operation med regional anestesi. 

 

Anestesisjuksköterskans roll 

Anestesisjuksköterskan ska ge omvårdnad på avancerad nivå. Arbetet innebär dels att kunna 

hantera medicinsk utrustning samt observera, övervaka och dokumentera patientens tillstånd 

men det är även viktigt att kunna skapa tillit, trygghet och förtroende hos både patienter och 

anhöriga. Att se och uppmärksamma patientens behov av omsorg och behandling under 

operation och anestesi (Gran Bruun, 2013). Anestesisjuksköterskan har ett stort ansvar och det 

är viktigt att bevara patientens självständighet och upprätthålla god vård under det 

perioperativa förloppet. Anestesisjuksköterskan skall planera och genomföra 

omvårdnadshandlingar på ett säkert och pedagogiskt sätt och kunna bistå patienten. De skall 

även kunna erbjuda den perioperativa dialogen om patienten uttrycker det behovet. Att bevara 

patientens integritet och lyssna in till individuella behov som uttrycks av patienten är viktigt 

för att bibehålla en god etik och värdegrund (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Yrkeskompetensen är både en professionalitet hos 

yrkesgruppen och personliga egenskaper hos anestesisjuksköterskan. Professionaliteten 

innebär relevanta kunskaper, färdigheter samt handlingsberedskap medan de personliga 
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egenskaperna handlar om ett engagemang i mötet med patienten och att investera något av sig 

själv i mötet (Gran Bruun, 2013). 

 

Teoretisk referensram 

Jean Watson är en omvårdnadsteoretiker som skrivit om omsorg inom omvårdnaden. Watson 

skriver i sin bok En teori för omvårdnad (2012) att omvårdnadsforskningen riskerar att 

hämmas av det medicinska paradigmets restriktiva tänkande med en forskningstradition som 

koncentrerar sig på objektivitet och fakta. Hon menar att omvårdnadsforskningen istället bör 

betraktas som en humanvetenskap där omvårdnad bygger på mänskliga värden, som den 

mänskliga omsorgens väsen och inre subjektiva mänskliga upplevelser. Watson lägger stor 

vikt vid relationen mellan sjuksköterska och patient eftersom sjuksköterskan ses som delaktig 

i den mänskliga omsorgsprocessen. Hennes tankar kring omvårdnad innefattar både teori som 

filosofi och hon menar att de kan vara till hjälp för sjuksköterskor att utveckla en filosofisk 

grund för praktisk verksamhet och vetenskap. Hon har utvecklat sina tankar och idéer under 

många år och formulerat en omvårdnadsteori för mänsklig omsorg som hon menar är en 

humanvetenskap och ett moraliskt ideal för omvårdnaden. Inom sin teori förklarar hon 

begreppen människa, hälsa, omvårdnad och miljö som de redogörs för nedan (Watson, 2012). 

 

Människa 

Watson (2012) beskriver att människan är en enhet sammanfogad av en kropp, ett 

medvetande och en själ.  Dessa tre delar utgör vad en människa är och det är också när det 

råder balans och harmoni kring dessa delar som människan upplever sig hel. Hon förklarar 

också vad de olika delarna inom människan har för betydelse och vad de gör inom oss. 

Medvetande handlar om hur människan tar emot intryck. Hur människan medvetandegör sig 

själv och sen utför handling med ett syfte. Människan behöver bli betraktad och behandlad 

utifrån en egen subjektiv bild av sig själv. Hon benämner själen eller en andlig dimension, 

som kroppens inre och med det menar hon att människan är en själslig varelse med en kropp. 

Det är själen som gör att vi kan överskrida oss själva genom tid och rum (Watson, 2012). 

 

Hälsa 

Hälsa är de tre enheter som utgör människan ska vara i harmoni med varandra. Det blir när 

kroppen, medvetandet och själen är i samspel med varandra som hälsa kan upplevas. Ohälsa 

blir det när det råder disharmoni kring dessa enheter, när det råder en splittring mellan hur 

människan uppfattar sig själv och hur människan blir upplevd. Ohälsa är därmed inte endast 
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förenligt med kroppslig skada utan det kan vara olika inre konflikter som råder i människan, 

som stress eller sorg (Watson, 2012). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är enligt Watson (2012) när människan ger omsorg. Det blir en process där det 

transpersonella samspelet gör att lidande kan lindras och hälsa kan uppnås. Omvårdnad inte är 

något som bara sker när sjuksköterskan arbetar utan det är en relation som uppstår och som 

påverkar både patient och sjuksköterska. 

 

Att skapa en helande miljö 

Miljö är inte bara den fysiska miljö vi befinner oss i, som vi konkret kan betrakta utan också 

hur vi interagerar med världen och påverkar den på olika sätt med medvetna handlingar. För 

att uppnå hälsa och uppleva helhet behöver vi finna harmoni i vår tillvaro och Watson (2012) 

beskriver en omvårdnadsprocess för att skapa en helande miljö. Det finns miljöer som upplevs 

som antingen harmoniska eller oharmoniska och det som ligger till grund för hur vi uppfattar 

den miljö vi befinner oss i är ljud, ljus, lukt och färg. Människan är också en del av miljön och 

i ett vårdsammanhang utgör sjuksköterskan en del av miljön för patienten och vad som 

uttrycks och förmedlas till patienten. Det är inte alltid möjligt att skapa den bästa fysiska 

miljön för patienten. Det kanske inte går att ge ett rum med fönster och utsikt, det kanske 

heller inte går att ge rogivande inredning. Vårdmiljö ur den synpunkt som nämnts är viktigt 

men Watson menar att vi måste åstadkomma en helande miljö på alla nivåer. Sjuksköterskan 

kan göra detta genom sitt sätt att tala, agera och vara gentemot patienten och andra i 

omgivningen. Upplevelser som att bli sedd, hörd och respekterad påverkar patienten på ett 

positivt sätt, även humör påverkar patienten och därför blir sjuksköterskans sätt att agera 

viktigt. Det är dock inte så enkelt som att sjuksköterskan alltid ska säga ja utan det kan också 

vara att sätta begränsningar som ger en helande miljö (Watson, 2012). 

 

Den transpersonella omsorgsrelationen 

Den transpersonella omsorgsrelationen är att två personer förenas med varandra genom ett 

möte. Detta resulterar i en stor respekt för varandra och den gemensamma värld de befinner 

sig i (Watson 2012). Omsorg är när sjuksköterskan kliver in i den andres livsrum och vill 

upptäcka var denna person befinner sig utifrån sin ande och själ. När sjuksköterskan upplever 

empati och personen som blir mött kan uttrycka sina känslor och tankar, uppstår en frigörelse 

som personen längtat efter. Dessa känslor och tankar är subjektiva och Watson talar om det 
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intersubjektiva flödet mellan patient och sjuksköterska som uppstår i detta möte (Watson 

2012). 

 

För att en transpersonell omsorgsrelation ska uppstå behövs det enligt Watson (2012) olika 

förutsättningar. Det behöver finnas en vilja att gynna och skydda personers mänskliga 

värdighet. Sjuksköterskan har som uppgift att se och höra patientens subjektiva behov och 

därmed finns utrymme för patienten att bestämma över sig själv. Ytterligare en förutsättning 

som behöver finnas är en relation där sjuksköterskan förstår och uppskattar i vilket tillstånd 

patienten befinner sig i för att kunna ingripa om något skulle förändras. Ingripandet kan ske 

på flera olika sätt som genom rörelser, gester eller blickar. Denna grund för omvårdnaden gör 

att patienten kan frigöra sig från olika motsättningar och därmed kunna skapa förutsättningar 

för den egna läkningsprocessen. För att ge patienten möjlighet att läka kan sjuksköterskan 

skapa förutsättningar för patienters autonomi. Det finns tillfällen då människan ställs inför 

existentiella frågor och situationer och dessa tillfällen gör att ens existens är hotad. Här kan 

patienten utifrån sina subjektiva upplevelser förklara vad som är hälsa och ohälsa för just den 

individen. Den transpersonella omsorgsrelationen mellan sjuksköterskan och patienten 

uppstår när alla dimensioner hos personerna används som en tillgång i den professionella 

relationen och när de tar del av varandras erfarenheter för att tillgodose mänskliga behov 

(Watson, 2012). 

 

Problemformulering 

Det identifieras inga kvalitativa litteraturöversikter om patienters upplevelser av kirurgi i 

regional anestesi efter sökningar i vedertagna databaser. Det finns inte heller mycket skrivet 

om ämnet i litteratur för anestesisjuksköterskor. I kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterskor med inriktning mot anestesisjukvård beskrivs att 

anestesisjuksköterskan ska ha ett etiskt handlande och förhållningssätt som innebär att 

behandla patienten som en unik individ med individuella behov samt att visa omsorg och 

respekt för patientens integritet och värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Watsons 

omvårdnadsteori för mänsklig omsorg betonar också att det är viktigt att se hela människan 

och forma vården efter den enskilda patientens behov. Hon menar att det är viktigt att skapa 

en god miljö för att kunna hjälpa patienten till läkning. En fördjupad förståelse för patienters 

upplevelser i samband med kirurgi i regional anestesi kan ge anestesisjuksköterskan en större 
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trygghet i sin yrkesroll och därmed möjligheten att ge patienter en god omvårdnad där 

individen står i centrum. 

 

Syfte 

Att beskriva vuxna patienters upplevelse, med fokus på Jean Watsons omvårdnadsteori för 

mänsklig omsorg, av att genomgå kirurgi i regional anestesi. 
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METOD 

Design 

I denna studie valdes en deskriptiv litteraturöversikt med deduktiv, kvalitativ ansats för att 

besvara syftet. En litteraturöversikt valdes för att beskriva det aktuella forskningsläget inom 

området (Polit & Beck, 2008). Med deduktiv ansats menas att utgångspunkten för studien är 

ett teoretiskt resonemang. I denna litteraturöversikt valdes Jean Watsons teori om mänsklig 

omsorg som teoretisk referensram redan vid planeringen av studien och den går sedan som en 

röd tråd genom litteraturöversiktens olika delar (Henricsson & Billhult, 2017). För att besvara 

syftet valdes en kvalitativ ansats då syftet med litteraturöversikten är att beskriva en 

upplevelse (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sökstrategi 

För att finna kvalitativa studier till denna litteraturöversikt gjordes sökningar i databaserna 

PubMed och CINAHL, dessa rekommenderas av Uppsala universitetsbiblioteks ämnesguide 

för medicin, farmaci och hälsa. Databaserna finns även beskrivna i Statens beredning för 

medicinsk och social utvärderings metodbok (SBU, 2017). PubMed och CINAHL 

kompletterar varandra väl eftersom CINAHL innehåller tidskrifter som inte finns med i 

PubMed (Forsberg & Wengström, 2016). En sökning med den huvudsakliga MESH-termen, 

Anestesia, Conduction, gjordes även i databasen PsycInfo efter rekommendation av 

bibliotekarie. Sökningar gjordes i april 2018 både med MESH-termer och sökningar i fritext. 

De MESH-termer som användes i sökningarna var Anesthesia, Conduction, Personal 

Narratives as Topic och Qualitative Research. De sökord som användes i sökningarna var 

patient experience, awake, nursing, perioperative care samt anesthesia. Sökningar gjordes 

med sökorden i kombination med varandra tillsammans med de booleska operatorerna AND 

och OR för att utvidga sökningen och få ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 2016). 

Inklusionskriterierna i sökningarna var studier med kvalitativ design om vuxna patienter som 

genomgått kirurgi i vaket tillstånd med central blockad eller lokal anestesi. 

Exklusionskriterier var studier skrivna på andra språk än engelska och svenska samt äldre än 

tjugo år. Ett tillfälle med handledning i artikelsökning med bibliotekarie genomfördes under 

tiden sökningarna i databaserna pågick. Båda författarna till denna litteraturöversikt gjorde 

sökningar var för sig i alla tre databaser och abstrakten lästes igenom för de titlar som ansågs 

vara relevanta för att besvara litteraturöversiktens syfte. För de studier som efter läsningen av 

abstrakten fortfarande ansågs vara av intresse lästes hela artikeln av båda författarna 

oberoende av varandra. De studier som ansågs kunna besvara syftet valdes sedan ut (Forsberg 
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& Wengström, 2016). Efter att databaserna genomsökts på studier som kunde besvara 

litteraturöversiktens syfte, gjordes en manuell sökning i referenslistan i avhandlingen Att vara 

vaken under operation i regional anestesi: Från patienters upplevelser till en vårdande 

modell skriven av Ann-Christine Karlsson (2013). Den manuella sökningen resulterade i 

ytterligare två studier av intresse för litteraturöversikten. En potentiellt intressant studie 

exkluderade på grund av att den ej fanns tillgänglig via Uppsala universitets bibliotekskatalog. 

Resultaten av sökningarna visas tillsammans med resultaten efter granskningarna i tabellen i 

bilaga 1. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De 16 studier som valdes ut som intressanta för att besvara litteraturöversiktens syfte 

granskades av båda författarna var för sig enligt en granskningsmall för kvalitativa studier av 

SBU. Syftet med kvalitetsgranskningen är att kunna värdera styrkan på det vetenskapliga 

underlaget. Studiernas kvalitet bedömdes utifrån deras syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat och graderades därefter som låg, medelhög eller hög (SBU, 2017). Av de studier som 

inkluderades i litteraturöversikten var 14 av hög kvalitet samt två av medelhög kvalitet. Inga 

av de intressanta studierna som valts ut föll bort på grund av låg kvalitet. 

 

Resultatanalys 

En sammanvägning av de utvalda studiernas resultat har gjorts genom en kvalitativ 

innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2016). Syftet med att göra en analys är att 

organisera, strukturera och få fram en betydelse av den insamlade datan (Polit & Beck, 2008). 

Litteraturöversiktens deduktiva ansats innebar att analysen av studiernas resultat gjordes 

genom att utgå från Jean Watsons teori för mänsklig omsorg när teman och underteman 

identifierades (Danielsson, 2017). Innehållsanalysen har gjorts enligt en modell som Evans 

beskriver i artikeln Systematic review of interpretiveresearch: Interpretive data synthesis of 

processed data (Evans, 2002). Evans skriver att olika metoder för att väga samman resultat 

från kvalitativa studier använder olika begrepp men att det går att identifiera fyra distinkta 

faser som är gemensamma dem emellan. Analysen i denna studie har gjorts enligt dessa fyra 

faser. Under fas ett samlades data relevant för att besvara syftet in genom sökningar i 

databaser. Under fas två identifierades de viktigaste resultaten i varje studie, detta gjordes 
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genom noggrann genomläsning av de utvalda studierna av båda författarna. Sedan 

identifierades de viktigaste delarna av studiernas resultat och skrevs ned på ett separat papper 

för att få överblick. I fas tre jämfördes de viktigaste resultaten med varandra genom att 

gemensamma teman och underteman, utgående från Jean Watsons teori för mänsklig omsorg, 

identifierades. Teman och underteman grupperades och kategoriserades sedan efter likheter. I 

den fjärde fasen ingår att presentera de olika teman som identifierats och exemplifiera dessa 

med resultat från de ingående studierna. Denna fjärde fas presenteras i litteraturöversiktens 

resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturöversikt har endast studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller 

redovisat noggranna etiska övervägningar inkluderats. Alla studier som ingår i 

litteraturstudien har redovisats i en översiktstabell och alla resultat som identifierades har 

presenterats. Analysen av resultaten har skett på sådant sätt att den inte förvrängde tolkningen 

av de inkluderade studiernas resultat (Forsberg & Wengström, 2016). För att säkerställa att 

inte någon tagit skada av den forskning som utförts i samband med att de i litteraturöversikten 

inkluderade studierna gjordes, granskades noggrant vad som skrivits om etik i studierna. Den 

etiska granskningen av studierna utgick från etiska principer om att ingen ska bli utnyttjad, 

skadad eller sårad (Kjellström, 2017). 
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RESULTAT 

Resultatanalysen baseras på de 16 utvalda kvalitativa studierna som redovisas i 

översiktstabellen i bilaga 2. Av de 16 inkluderade studierna är tio utförda i Norden, tre i 

Storbritannien och en vardera i Australien, Italien och Hong Kong. De är publicerade mellan 

åren 2001 och 2017, men hälften av studierna är publicerade de senaste fem åren. Alla studier 

utom en har använt intervjuer, med patienter som genomgått kirurgi i vaket tillstånd, som 

metod för att samla in data. I den studie som avviker har anestesisjuksköterskor fört 

anteckningar under perioperativa dialoger med patienter. Den typ av kirurgiskt ingrepp 

patienterna genomgått, varierar från ortopediska operationer i extremiteter till kraniotomi. I 

hälften av studierna användes central blockad som spinal- och epiduralanestesi. I den andra 

hälften användes lokal anestesi. Antal deltagare i studierna har varierat mellan fem till 21 och 

intervjuerna tog mellan 14 och 120 minuter att genomföra, med ett medelvärde på 45 minuter. 

Tidpunkterna för intervjuerna varierade kraftigt från samma dag som operationen ända upp 

till fyra år efter operationen, men i övervägande delen av studierna gjordes intervjuerna inom 

de närmaste dagarna till veckorna efter operationsdagen. I en studie gjordes intervjuer vid två 

tillfällen, en dagen innan operationen och en dagen efter. Litteraturöversiktens resultat 

presenteras i löpande text utifrån de teman och de underteman som framkommit under 

resultatanalysen med utgångspunkt från Watsons omvårdnadsteori. I resultatdelen redovisas 

även citat från de ingående studierna för att ge exempel på enstaka individers upplevelser av 

att vara vakna under regional anestesi. 

 

Tabell 1. Identifierade teman och underteman 

Helande miljö Transpersonell omsorg 

 

Kroppen under regional anestesi 

Distraktioner 

Främmande miljö 

 

 

Mötet mellan patient och vårdpersonal 

Informationens betydelse 

 

 

 

Helande miljö 

Kroppen under regional anestesi 

Patienter som genomgått operationer i regional anestesi uppgav att det var positivt med 

regional anestesi för att de fick möjlighet vara involverad i operationen och följa med i 

händelseförloppet. De beskrev att de var nyfikna på att se och höra vad som hände när 

kirurgin startat. Patienter som tidigare opererats i regional anestesi var lugnare och mindre 
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stressade medan patienter utan tidigare erfarenhet kände lite rädsla inför ingreppet (Bergman, 

Stenudd, & Engström, 2012). Av patienter med tidigare erfarenheter av en ögonoperation 

reducerades ångesten om erfarenheterna var positiva medan ångesten ökade om de var 

negativa (McCloud, Harrington, & King, 2014). Patienter som genomgick operation i 

spinalbedövning beskrev att ryggmärgen är något livsviktigt och tanken på en nål nära den var 

skrämmande. Även en rädsla över att bedövningen inte skulle fungera eller försvinna under 

pågående ingrepp beskrevs och denna rädsla kunde öka då förberedelserna påbörjades innan 

full effekt av anestesin uppnåtts (Bager, Konradsen, & Dreyer, 2015). 

”They began to lay dressings before the anaesthesia worked . . . because I could still move my 

toes I thought, have they not drugged me well enough from the start, but of course they had” 

(Bager m.fl., 2015, s 3506) 

Flera patienter uppgav rädsla för permanent förlamningen eller nervskada av den regionala 

anestesin (Henningsen, Sort, Møller, & Herling, 2018; Karlsson, Ekebergh, Mauléon, & 

Almerud Österberg, 2012). Henningsen m.fl. (2018) beskriver i sin studie att flera av 

patienterna var överraskade och oroliga av att de hade känsel under förberedelser innan 

operationen startat. Några beskrev sedan även en känsla av tryck från skalpellen när den 

användes. Patienter och speciellt äldre patienter hade dålig kunskap om durationen av 

anestesin, de blev otåliga och att de inte kunde påverka förloppet var svårt att förstå (Bager 

m.fl., 2015; Mauleon, Palo‐Bengtsson, & Ekman, 2007). När de sedan kunde röra en tå, 

kanske en muskel eller ett helt ben, kände de glädje och lättnad (Bager m.fl., 2015). 

 

Patienter som beskrev sina upplevelser av att opereras i regional kirurgi berättade att kroppen 

kändes främmande, svår att förstå och ibland till och med oigenkännlig och utom kontroll. De 

bedövade delarna av kroppen kändes annorlunda, som att de delarna hade försvunnit från 

kroppen (Bager m.fl., 2015; Bergman m.fl., 2012; Karlsson m.fl., 2012). ”I couldn’t work out 

where my legs were or anything because they were just two dead objects.” (Karlsson m.fl., 

2012, s 159). Personalen var tvungna att bekräfta att det var patienternas kroppsdelar och 

detta beskrevs som en overklig känsla av patienterna, som att kroppen är i två delar och att 

kroppsdelen var ett objekt bland andra objekt i operationssalen (Karlsson m.fl., 2012). Att 

känna sig som ett objekt gav en upplevelse av att vara utan kontroll över situationen (Howie, 

Bambrough, Karabatsou, & Fox, 2016). 
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Vilken typ av ingrepp som utfördes, samt den övervakningsutrustning som användes, 

bestämde hur patienternas kroppar var tvungna att bli upplagda och detta påverkade deras 

upplevelser. Att ligga platt på rygg med armarna utsträckta som i ett kors upplevde 

patienterna vara obekvämt och de kände sig exponerade och sårbara (Chit Ying m.fl., 2001; 

Karlsson m.fl., 2012).”I lay there totally flattened out with my arms straight out from my 

body, lying like that makes you feel unprotected.” (Karlsson m.fl., 2012, s 160). Att ligga 

länge platt på rygg beskrevs av patienterna även som svårt, då de var tvungna att ligga helt 

stilla under en lång tid och några av patienterna beskrev ryggsmärta efteråt. Flera patienter 

beskrev tourniquetmanchetten som smärtsam och beskrev det som att den pressade hårt och 

kraften tycktes öka (Bergman m.fl., 2012). Vid operationer i hjärnan måste patientens huvud 

fixeras i en ställning som fästs i skallbenet med ljud, vibrationer och smärta som följd och 

upplevelsen av detta var den svåraste under operationen enligt dessa patienter (Palese m.fl., 

2008). 

 

En känsla av hjälplöshet beskrevs av de patienter som var oförmögna att vända sig eller röra 

sig på egen hand och det gjorde patienten helt beroende av vårdpersonalen (Bager m.fl., 2015; 

Bergman m.fl., 2012). De kände sig dock inte oskyddade utan förtroendet för personalen 

balanserade förlusten av kontroll och att lämna över ansvaret kunde öka en känsla av säkerhet 

(Engström, Boström, & Karlsson, 2017; Karlsson m.fl., 2012; Lindwall, Post, & Bergbom, 

2003; Mauleon m.fl., 2007). Patienter upplevde en pendling mellan att försöka hävda kontroll 

över situationen och att vara utelämnad (Howie m.fl., 2016; Karlsson m.fl., 2012). De fick en 

känsla av kontroll när de upplevde att de kunde interagera med vårdpersonalen och ge uttryck 

för känslor eller obehag (Chit Ying, Levy, Oi Shan, Wing Hung, & Kit Wah, 2001; Howie 

m.fl., 2016; Karlsson m.fl., 2012). En känsla av kontroll upplevdes även när 

operationsförloppet gick enligt den plan de tidigare blivit informerad om men hördes inte de 

väntade kommentarerna eller ljud från operationen upplevdes istället en brist på kontroll 

(Bergman m.fl., 2012). Patienter som genomgått en knäoperation upplevde att de tappade 

kontrollen på grund av stress och ångest samt den medicinering de fått preoperativt. De 

menade dock att denna brist på kontroll hade uppfattats av personalen som lugnade och 

försäkrade patienterna att allt skulle bli bra (Engström m.fl., 2017). Att kroppen inte längre är 

under kontroll kändes livshotande för en patient och det visar att regional anestesi kan vara en 

sårbar situation ”(. . .) you suddenly can’t breathe and of course you can breathe, otherwise 
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they will help you, right! But you just lie there and are kind of disabled, you cannot do 

anything, you can just lie there!” (Bager m.fl., 2015, s 3507). 

 

Distraktioner 

Flera patienter beskrev en positiv upplevelse av att få möjligheten att lyssna på musik under 

operationen (Chit Ying m.fl., 2001; Trängeberg & Stomberg, 2013). Alla patienter som ingick 

i en studie av Trängeberg och Stomberg (2013) upplevde det positivt att lyssna på musik 

under operationen. De upplevde en känsla av tillfredsställelse och välmående, vissa beskrev 

en lugnande känsla och kunde till och med somna till. Musiken hjälpte dem att tänka på annat 

än vad som pågick under själva operationen, de kunde koncentrera sig på musiken och då 

glömma vad som hände runt omkring dem. ”Felt like I was cut off from reality. I lay on the 

table and listened to music and felt good. I was not bothered about what happened on the 

other side of the curtain.” (Trängeberg & Stomberg, 2013, s 294) En nödvändig förutsättning 

för den positiva upplevelsen av att lyssna på musik, var att patienterna själva hade möjlighet 

att välja vilken typ av musik som skulle spelas (Pulkkinen, Junttila, & Lindwall, 2016; 

Trängeberg & Stomberg, 2013). 

 

Om patienterna lyssnade på musik i hörlurar kände de att de blev avskärmade från vad som 

hände i operationssalen. Vissa patienter upplevde då att de blev utestängda från 

händelseförloppet och kunde känna en känsla av att vara utelämnad medan andra patienter 

tyckte tvärtom att det var skönt att skärma av sig och lämna över händelseförloppet i 

personalens händer (Karlsson m.fl., 2012). I en studie av Hudson, Ogden och Whiteley (2015) 

intervjuades patienter som testat olika intraoperativa interventioner som film, musik, 

interaktion med sjuksköterska samt stressbollar. De rapporterade stor uppskattning för de 

olika interventionerna och många uppgav att de gärna skulle använda sig av dem igen under 

eventuell framtida kirurgi. 

 

Främmande miljö 

Många patienter beskrev operationssalen som en främmande, högteknologisk och okänd miljö 

(Chit Ying m.fl., 2001; Karlsson m.fl., 2012). Speciellt äldre patienter hade svårt att förstå 

situationen och händelseförloppet när omgivningen upplevdes som obekant (Mauleon m.fl., 

2007). Operationssalen beskrevs även som en steril miljö med en främmande lukt av 
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desinfektionsmedel som kom från deras egna kroppar (Bergman m.fl., 2012). Patienter 

beskrev en känsla av att befinna sig i en verkstad men det är den egna kroppen de opererar, 

med ljud av sågar och bankande hammare (Bergman m.fl., 2012; Mauleon m.fl., 2007). 

Okända och oväntade ljud beskrevs som skrämmande och gav upphov till oro och stress hos 

patienterna (Chit Ying m.fl., 2001; Howie m.fl., 2016; Mauleon m.fl., 2007; Palese, Skrap, 

Fachin, Visioli, & Zannini, 2008). Även avsaknad av ljud kunde upplevas skrämmande ”The 

environment was quiet and many people moving around . . . that made me more scared. It 

seemed that everyone was tense.” (Chit Ying m.fl., 2001, s 119). Några patienter har även 

beskrivit en rädsla för själva operationsbelysningen samt för att falla av det smala 

operationsbordet (Chit Ying m.fl., 2001). Några positiva reflektioner som framkommit var att 

patienterna beskrev att operationsdraperingen kändes varm och mjuk samt att det inte var så 

mycket rostfritt stål i operationssalen som de hade befarat (Bergman m.fl., 2012). 

Operationsdraperingen beskrevs i en annan studie begränsa synfältet och överblicken för 

patienterna, de kände sig utestängda från vad som pågick i operationssalen (Karlsson m.fl., 

2012). 

 

Transpersonell omsorg 

Mötet mellan patient och vårdpersonal 

Tre av studierna i litteraturöversikten har undersökt hur patienter upplevde den perioperativa 

dialogen och de patienter som träffade anestesisjuksköterskan i ett preoperativt samtal 

uppskattade att de hade möjlighet att skapa en relation med anestesisjuksköterskan. 

Patienterna upplevde att de fick möjlighet att berätta om sin bakgrund och sina erfarenheter, 

detta innebar att de kände sig viktiga och som unika individer. De kände sig även delaktiga i 

planeringen av sin egen vård, fick förtroende för anestesisjuksköterskan och kände sig trygga 

med att överlämna sig själva i hens händer (Lindwall m.fl., 2003; Pulkkinen m.fl., 2016; 

Rudolfsson, von Post, & Eriksson, 2007). 

 

Under operationen beskrev patienterna att de kände sig lugna, trygga och väl omhändertagna 

genom relationen med vårdpersonalen (Bergman m.fl., 2012; Engström m.fl., 2017; Fletcher, 

Nair, Macniven, Basu, & Byrne, 2012; Howie m.fl., 2016; Hudson m.fl., 2015). ”Everyone 

was so lovely while I was there, all the nurses were angels. . .they were so friendly which 

made me feel better” (Hudson m.fl., 2015, s 1506). Samspelet med personalen gav möjlighet 

att känna sig delaktiga och ökade känslan av säkerhet (Chit Ying m.fl., 2001; Engström m.fl., 
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2017). Patienterna upplevde det viktigt att vårdpersonalen lyssnade till dem och vad de hade 

för olika önskemål (Karlsson m.fl., 2012). Att känna att vårdpersonalen var fysiskt nära var 

viktigt, att patienterna visste var i operationssalen personalen befann sig (Karlsson m.fl., 

2012; Rudolfsson m.fl., 2007). I en studie av Karlsson m.fl. (2012) beskrevs att det i 

relationen mellan patienten och anestesisjuksköterskan fanns en balansgång mellan att vara i 

centrum av händelserna men att samtidigt inte störa vårdarens koncentration på sitt arbete. 

Om närheten till personalen blev för liten beskrev dock patienterna en känsla av att vara 

ensam, övergiven och utelämnad. 

 

En känsla av att personalen fanns nära upplevdes då sjuksköterskornas händer gav en känsla 

av trygghet när de hjälpte patienterna att lägga sig tillrätta på operationsbordet. Patienterna 

kände då att sjuksköterskan genom beröring visade intresse för patienten och gjorde så att 

patienten inte kände sig ensam eller som ett objekt (Lindwall m.fl., 2003; Rudolfsson m.fl., 

2007). ”I could feel her warm hands comforting my body on the table and her touch made me 

feel less worried. She held me safely and I felt good” (Lindwall m.fl., 2003, s 249) 

Anestesisjuksköterskan kunde genom ögonkontakt stärka patientens känsla av säkerhet, att de 

alltid var i närheten. Om anestesisjuksköterskan inte befann sig i patientens blickfång utan 

bakom patientens huvud, kunde fysisk kontakt ge patienten samma säkerhet (Karlsson m.fl., 

2012). 

 

Vårdpersonalen beskrevs som professionella när de visade kompetens genom sitt arbete, detta 

gav förtroende för vårdpersonalen och gjorde så att patienterna litade på deras förmåga att ge 

omvårdnad (Bager m.fl., 2015; Bergman m.fl., 2012; Rudolfsson m.fl., 2007). När 

vårdpersonalen med vana och trygghet utförde uppgifter på rutin kändes det enligt en del 

patienter lugnande och tryggt (Bager m.fl., 2015; Engström m.fl., 2017; Hudson m.fl., 2015). 

Hur personalen betedde sig i operationssalen avgjorde hur patienterna upplevde graden av 

stress i arbetet. När personalen upplevdes arbeta utan stress upplevde patienterna en känsla av 

lugn och säkerhet (Engström m.fl., 2017). Alla patienter i en studie av Hudson m.fl. (2015) 

beskrev att sjuksköterskorna förbättrade en svår och stressig situation för patienterna genom 

att minska patienternas ångest. För några av patienterna räckte sjuksköterskans 

förhållningssätt för att reducera ångest medan det för andra var atmosfären som den livliga 

och pratglada sjuksköterskan skapade i operationssalen. I en studie av Rudolfsson m.fl. (2007) 
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beskrivs att sjuksköterskorna hade en snäll framtoning, generös attityd och att de kunde lugna 

patienter med sin förmåga att skapa en harmonisk atmosfär. 

 

En lättsam och lugn atmosfär på operationssalen betydde att patienterna kunde slappna av och 

tänka på andra saker än kirurgin (Bergman m.fl., 2012; Rudolfsson m.fl., 2007). Den 

mänskliga framtoningen hos personalgruppen uppskattades av patienterna som kände sig 

involverade och behandlade som människor (Bergman m.fl., 2012; Hudson m.fl., 2015). Det 

var mer avslappnande för patienterna när personalen pratade om vardagliga saker, patienterna 

uppfattade då arbetsklimatet som gott (Bergman m.fl., 2012). 

”For my own part I think it was good that they talked about everyday events about things like; 

how long the snow will last and what was the weather like when you came here and so on and so 

on. . . continually about something else.” (Bergman m.fl., 2012, s 91) 

 

Informationens betydelse 

När en preoperativ dialog mellan patienten och anestesisjuksköterskan genomfördes kunde ett 

omtänksamt möte etableras redan under det preoperativa samtalet. De utbytte viktig 

information och lärde känna varandra redan innan de möttes igen i operationssalen (Lindwall 

m.fl., 2003; Pulkkinen m.fl., 2016). Betydelsen av preoperativ information betonades och 

korrekt och pålitlig information gav välmående, lindrade oro och var av högsta betydelse för 

patientens möjlighet att klara av kirurgin (Fletcher m.fl., 2012; Howie m.fl., 2016; Pulkkinen 

m.fl., 2016; Rudolfsson m.fl., 2007). 

”She was very calm when she talked to me and told me about everything. She devoted sufficient 

time to it and in a leisurely way. She was very understanding I must say. I could feel it. She 

didn’t rush in order to get to the next patient more quickly. She gave such a calm impression that 

it made me calm too.” (Rudolfsson m.fl., 2007, s 911) 

För lite information kunde leda till osäkerhet och oro (Bager m.fl., 2015; Chit Ying m.fl., 

2001). Några patienter upplevde en brist på information då personal stressade på grund av ett 

pressat tidsschema (Engström m.fl., 2017). Andra patienter uppgav att de ville ha detaljerad 

information och om inte den gavs, sökte patienterna själva efter informationen. Dock fanns 

det gränser för hur mycket vissa patienter önskade veta, de ville vara välinformerade men ej 

få sådana detaljer att det kunde visualisera ingreppet allt för bildligt (Howie m.fl., 2016). I en 

studie av McCloud m.fl. (2014) där patienter genomgick en ögonoperation i lokalbedövning 
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visade det sig att patienter utan tidigare erfarenhet av ingreppet delade upp sig i två grupper 

när det gällde hur mycket information de ville ha preoperativt. En grupp ville ha detaljerad 

och skriftlig information om operationen och använde den till att lindra ångest och rädsla. I 

kontrast mot detta tyckte en annan grupp att detaljerad info om operationen gav dem mer 

ångest. 

 

Fördelar med att vara vaken under operationen var att informationen patienterna fått 

preoperativt repeterades under ingreppet, att information om ingreppet gavs fortlöpande samt 

att patienterna hade möjlighet att ställa eventuella frågor som dök upp (Bager m.fl., 2015; 

Bergman m.fl., 2012; Lindwall m.fl., 2003; Palese m.fl., 2008). Sjuksköterskor kunde lindra 

ångest hos patienter genom att avleda uppmärksamheten från den inre ångesten mot det 

fysiska ingreppet och i detta sammanhang kunde information vara till nytta (Hudson m.fl., 

2015).  
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DISKUSSION 

Litteraturöversikten visar patienters upplevelser av att opereras i regional anestesi med Jean 

Watsons teori om mänsklig omsorg som referensram. Två teman framkom i studien, helande 

miljö och transpersonell omsorg samt fem underteman, kroppen under regional anestesi, 

distraktioner, främmande miljö, mötet mellan patient och vårdpersonal samt informationens 

betydelse. Patienterna upplevde att kroppen kändes främmande och de bedövade delarna av 

kroppen kändes annorlunda, som att de försvunnit från kroppen. De upplevde sig beroende av 

vårdpersonalen men inte oskyddade. Förtroendet för personalen balanserade förlusten av 

kontroll. Patienterna fick även en känsla av kontroll när de kunde interagera med 

vårdpersonalen och ge uttryck för känslor eller obehag. De kände sig lugna, trygga och väl 

omhändertagna genom relationen med vårdpersonalen, samspelet gav möjlighet att känna sig 

delaktiga och det ökade känslan av säkerhet. Många patienter beskrev operationssalen som en 

okänd miljö, den upplevdes som skrämmande och gav upphov till oro och stress hos 

patienterna. En lättsam och lugn atmosfär på operationssalen betydde att patienterna kunde 

slappna av och tänka på andra saker än kirurgin. 

 

Resultatdiskussion 

Kroppen under regional anestesi 

Patienternas upplevelser under regional anestesi var flera. Vid induktion uppkom rädslan för 

att bli stucken i en livsviktig del av kroppen och i samband med det permanent förlora känsel 

och förmåga att röra sig (Bager m.fl., 2015; Henningsen m.fl., 2018; Karlsson m.fl., 2012). 

Tidigare studier bekräftar att det finns ett samband mellan patienternas ångest och anestesi. 

Det var rädda och hade ångest inför nålsticket och om det skulle uppstå komplikationer under 

själva kirurgin (Caddick m.fl., 2012; Dove m.fl., 2011). Patienterna upplevde även delar av 

sin egen kropp som frånkopplade (Bager m.fl., 2015; Bergman m.fl., 2012; Karlsson m.fl., 

2012). Att inte kunna röra sig och vara tvungen att lämna över sig helt i någon annans händer 

gav patienter en känsla av hjälplöshet och av att vara ett objekt (Bager m.fl., 2015; Bergman 

m.fl., 2012; Howie m.fl., 2016). Patienterna hade positiva upplevelser av sjuksköterskans 

närvaro och att förlusten av kontroll var acceptabel när de kände förtroende för sjuksköterskan 

(Engström m.fl., 2017; Karlsson m.fl., 2012; Lindwall m.fl., 2003; Mauleon m.fl., 2007). 

Detta påstående stärks i en studie av Mitchell (2008) som beskriver att sjuksköterskan kan 

bidra med interaktioner för att lindra ångesten. Sjuksköterskan ansvar är verka för och 

upprätta nya riktlinjer för att skapa en god arbetsmiljö och för att främja hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Watson (2012) menar att sjuksköterskan kan främja hälsa och 
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hjälpa patienten att känna tro och hopp genom att vara helt närvarande, att inte vara upptagen 

med något annat. Det innebär att inte fokusera tankarna på något annat än den uppgift som är 

för stunden. Patienten kan uppleva en känsla av hälsa och komma ifrån destruktiva tankar om 

sjuksköterskan finns nära i operationssalen (Watson, 2012). Det blir mer vanligt att patienter 

genomgår kirurgi i regional anestesi och det finns flera orsaker som gör att de upplever ångest 

intraoperativt. Det finns enkla metoder som sjuksköterskan kan använda sig av för att lindra 

patientens ångest. Tidigare forskning tyder på att regional anestesi är ett billigare alternativ än 

generell anestesi (Borendal Wodlin, Nilsson, Carlsson, & Kjølhede, 2011; Finsterwald m.fl., 

2018; Locke m.fl., 2018; Siu m.fl., 2017; Stoffels m.fl., 2012). Ur ett samhälleligt perspektiv 

önskas fler patienter kunna genomgå kirurgi i regional anestesi, för att minska kostnaderna. 

 

Distraktioner 

Chit Ying m.fl. (2001) och Trängeberg och Stomberg (2013) visade att musik upplevdes som 

positivt under operationen. Musik var ett bra verktyg att använda särskilt om patienterna 

själva fick välja vilken typ av musik som spelades (Pulkkinen m.fl., 2016; Trängeberg & 

Stomberg, 2013). Bailey (2010), Mok och Wong (2003) och McCaffrey och Locsin (2006) 

har alla i tidigare studier också visat att musik är en bra intervention som sjuksköterskan kan 

använda sig av under den intraoperativa fasen. Det var både en billig och enkel metod för att 

lindra ångest och smärta. Även här går det att hitta ett samband med Watsons (2012) teori om 

hur miljön påverkar patienter. Att upplevelsen av hälsa kommer i samband med att lyssna till 

patienterna och anpassa vården till deras individuella behov. 

 

Främmande miljö 

Patienter blir påverkade av den nya miljön som en operationssal innebär (Chit Ying m.fl., 

2001; Karlsson m.fl., 2012; Mauleon m.fl., 2007). Hur det påverkade patienterna var olika, en 

del upplevde den nya miljön som varm och välkomnande medan andra såg det som att hamna 

i en verkstad (Bergman m.fl., 2012; Mauleon m.fl., 2007). Tidigare forskning menar på att det 

finns orsaker som gör att patientens ångest ökar i samband med att hamna i en främmande 

miljö som operationssalen (Haugen m.fl., 2009). Operationsrummet i sig genererar ångest i 

olika grad och bidragande faktorer till det kunde vara instrument eller hur många personer 

som befann sig på sal (Haugen m.fl., 2009; Mitchell, 2008). Det är svårt att få patienterna att 

känna sig trygga när de hamnar på en främmande plats, det är sjuksköterskans ansvar att göra 

sitt bästa att få den plats patienterna befinner sig på att upplevas som trygg (Watson, 2012). 
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Då miljön i en operationssal inte är optimal för att uppleva trygghet är Watsons tankar om att 

sjuksköterskan utgör en del av miljön viktig. Där kan sjuksköterskan genom interaktioner 

skapa nya och bättre förutsättningar för en trygg och helande miljö. 

 

Mötet mellan patient och vårdpersonal 

Det framkom i flera studier att sjuksköterskans sätt att agera perioperativt är väldigt viktigt för 

att patienten ska uppleva hälsa. En nära relation mellan sjuksköterskan och patienten var 

kopplat till trygghet och en känsla av delaktighet (Bergman m.fl., 2012; Chit Ying m.fl., 

2001; Engström m.fl., 2017; Fletcher m.fl., 2012; Howie m.fl., 2016; Hudson m.fl., 2015; 

Karlsson m.fl., 2012; Rudolfsson m.fl., 2007). En distans dem emellan var däremot förenat 

med oro och upplevd ensamhet (Karlsson m.fl., 2012). Mycket av det som framkom i 

resultatet har också visats i tidigare forskning, som att närvaro av sjuksköterskan lindrar 

patienternas ångest intraoperativt. Även att atmosfären i operationssalen påverkar patienterna 

samt hur sjuksköterskan kommunicerar och agerar gentemot patienten, bidrar till att antingen 

lindra eller skapa ångest (Caddick m.fl., 2012; Haugen m.fl., 2009; Mitchell, 2008). I en 

studie gjord i Sverige berättade anestesisjuksköterskor om sina erfarenheter av att lindra 

patienters ångest och oro intraoperativt. De försökte förmedla säkerhet och trygghet genom 

kroppsspråket, lugnande konversationer och genom att informera patienten om förloppet 

(Bengtsson, Johansson, & Englund, 2016). Enligt Watson (2012) är mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten snarare ett möte mellan två människor. Det är vad som händer 

när två människor möter varandra och delar varandras historier som den transpersonella 

omsorgen träder i kraft. Det handlar om att skapa en gemensam förståelse för varandra och 

det är genom den förståelsen som vårdandet sker. Watsons transpersonella omsorgteori går att 

sammankoppla med det resultat som framkommer, att det är mötet mellan två människor som 

är den helande kraften. Att ta del av patientens livshistoria gör att omvårdnaden blir 

individuell. I en av studierna som inkluderats i litteraturöversikten framkom ett tema om att 

patienterna kände av personalens stressnivå. När personalen var stressade på grund av 

förseningar, upplevde patienterna sig få mindre information och de kände sig mindre säkra 

(Engström, 2017). Intressant med denna studie är att den är utförd i Sverige och publicerad 

förra året och den visar på att patienter påverkas negativt av personalens stress. För att minska 

patienternas intraoperativa ångest kan det antas att vårdpersonalen måste få tid och möjlighet 

att fokusera på en patient och en uppgift åt gången. En möjlig åtgärd är att öka vårdens 

resurser så att den kan bli mer individanpassad. 
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Informationens betydelse 

Information som patienterna fick innan och under operation upplevdes som endast positivt. 

Vetskapen om vad som sker och skulle hända upplevdes som ångestlindrande och patienterna 

blev mer tillfreds under operationen (Fletcher m.fl., 2012; Howie m.fl., 2016; Pulkkinen m.fl., 

2016; Rudolfsson m.fl., 2007). Att inte få information eller undermålig information var 

förenligt med dåliga upplevelser som också gav ångest (Bager m.fl., 2015; Chit Ying m.fl., 

2001). Sundqvist m.fl. (2018) och Boyle (2005) visade i sina studier lika som resultatet i 

litteraturöversikten att information till patienterna lindrade ångest. Ett av sjuksköterskans 

ansvar är att tillgodose att patienten får välbehövlig information så att denne kan ge samtycke 

för vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). När anestesisjuksköterskor 

intervjuades om sin erfarenhet att möta ångestfyllda patienter i en intraoperativ miljö uppgav 

de att de antog att alla patienter hade oro eller ångest inför operationen. Den tidsbrist och den 

höga arbetsbelastningen de upplevde i sitt arbete gick dock ut över det första viktiga mötet 

med patienten (Bengtsson m.fl., 2016). Watson (2012) förklarar att när sjuksköterskan ger 

information till patienten måste denne förutom att ta emot informationen även tillskriva den 

innebörd och mening. Det är enligt Watson (2012) inte bara att utföra evidensbaserad vård 

och sen ge information kring det. Sjuksköterskan måste anpassa den information och det 

åtgärder som utförs utifrån patientens livssituation och livshistoria, detta för att informationen 

som blir given tas emot på ett sätt så patienten kan tillämpa det i livet. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelse av att opereras med 

regional anestesi. En systematisk litteraturöversikt ger en bild av forskningsläget och därmed 

en möjlighet att bedriva vård evidensbaserat (Rosén, 2017). Det ställs en rad krav på en 

systematisk litteraturöversikt, den ska bland annat vara reproducerbar och ha en preciserad 

forskningsfråga. De inkluderade studierna ska ha framkommit genom en systematisk sökning, 

genomgått en kvalitetsgranskning och resultaten från de ingående studierna ska vägas 

samman genom exempelvis en metasyntes (SBU, 2017). På grund av de höga kraven på att 

systematiskt finna all relevant litteratur och att sammanväga resultaten genom en analys, är 

det svårt att åstadkomma en systematisk litteraturöversikt inom tidsramen för ett 

examensarbete. Risken med en litteraturöversikt som inte anses vara systematisk är att 

författarens förkunskaper och åsikter kan påverka vilka studier som väljs ut, den riskerar 
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därmed att ge en skev bild av verkligheten (Rosén, 2017; SBU, 2017). Arbetet med 

litteraturöversikten hade för avsikt att följa de principer för en systematisk litteraturöversikt 

som beskrevs ovan. Ett steg som inte kunnat uppfyllas till fullo för att kunna benämna det 

som en systematisk litteraturöversikt är en metasyntes av de ingående studiernas resultat 

(Rosén, 2017). 

 

För att finna de studier som publicerats inom ämnet söktes det till en början brett med olika 

sökord i fritext som kunde tänkas generera träffar av intresse. Dessa sökord strukturerades 

sedan upp och MESH-termer identifierades med hjälp av bibliotekarie. Att ett tillfälle med 

handledning i artikelsökning genomfördes med bibliotekarie anses öka pålitligheten att de 

studier som finns publicerade om ämnet, har identifierats genom litteratursökningarna (Polit 

& Beck, 2008). En intressant avhandling i ämnet publicerades 2013 av Ann-Christine 

Karlsson och denna avhandlings referenslista genomsöktes slutligen för att fånga upp 

eventuellt, i litteratursökningarna, missade studier i ämnet. Därmed ansågs att de kvalitativa 

studier som publicerats de senaste 20 åren och kunde besvara syftet hade identifierats. 

 

Efter genomläsning av artiklarna i fulltext identifierades 16 stycken kvalitativa studier som 

kunde svara på syftet. Det anses vara tillräckligt många för att inkludera endast kvalitativa 

studier i litteraturöversikten. Att endast inkludera vuxna patienter i litteraturöversikten, antas 

inte påverka resultatet negativt, då endast enstaka artiklar föll bort på grund av att de 

inkluderat barn i studien. Att sammanväga resultat med både barns och vuxnas upplevelser 

skulle även kunna innebära svårigheter att tolka resultatet av studien. Det inkluderades studier 

med ett brett spektrum av vilka operationer patienterna genomgått. Detta eftersom det endast 

fanns enstaka artiklar om operationer som var liknande varandra. Det kan vara en styrka i 

litteraturöversikten då det identifierades likheter mellan patienternas upplevelser av olika 

ingrepp. Litteraturöversiktens resultat kan då vara överförbart till större patientgrupper. En 

risk med att olika typer av operationer i olika regionala anestesimetoder inkluderats kan vara 

att resultatet blir så spretigt att mättnaden blir låg. Det exklusionskriterie som sattes till att 

studier äldre än 20 år skulle exkluderas, kan tyckas vara ett långt tidsspann. Det valdes då det 

finns få kvalitativa studier gjorda i ämnet och det är heller inte troligt att upplevelsen av att 

vara vaken under kirurgi förändrats så mycket att studier gjorda för tio till 20 år sedan, skulle 

vara inaktuella idag. Hälften av de studier som inkluderats i litteraturöversikten är dock 
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publicerade de senaste fem åren och endast tre av studierna är äldre än tio år. Genom att 

inkludera studier ända upp till 20 år gamla i litteratursökningarna har dock risken minimerats 

för att det missats intressanta studier på grund av att de varit äldre än tio år. De utvalda 

artiklarna kvalitetsgranskades enligt SBU:s mall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier, 

se bilaga 2. Detta gjordes för att få en uppfattning om resultatet i studierna beror på 

systematiska fel (SBU, 2018). Bedömningarna gjordes var för sig av litteraturöversiktens båda 

författare och oberoende av varandra. Detta gjordes för att minska risken att den subjektiva 

bedömning som mallen innebär, gav ett felaktigt resultat. Två av studierna bedömdes vara av 

medelhög kvalitet efter granskningen. En på grund av att deltagarna var en liten, homogen 

grupp och den andra på grund av att frivilliga anestesisjuksköterskor genomförde intervjuerna 

istället för forskarna. Att 14 av de kvalitetsgranskade artiklarna uppfyllde kriterierna för hög 

kvalitet ökar litteraturöversiktens trovärdighet. 

 

Av de 16 artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten var 14 stycken från Europa. Detta 

innebär att resultatet från litteraturöversikten är överförbart till att spegla patienters 

upplevelser i Europa, men har mindre evidens när det gäller patienter i övriga delar av 

världen. De två studier som utförts utanför Europa, varav en i Hong Kong och den andra i 

Australien avviker dock inte i någon väsentlig del från de utförda i Europa. Det kan därmed 

antas att patienter i de delarna av världen har liknande upplevelser av att opereras i regional 

anestesi som de i Europa, även om ytterligare forskning behövs inom ämnet. Alla de 16 

studier som valdes ut att kunna besvara litteraturöversiktens syfte, hade etiskt tillstånd eller i 

ett fall tillstånd från danska dataskyddsmyndigheten då etiskt tillstånd inte behövdes för den 

studien. Detta stärker kvaliteten på de ingående studierna och därmed även 

litteraturöversiktens kvalitet. Två av de inkluderade studierna är av multimodal design, de har 

både en kvalitativ del med intervjuer av patienter samt en samtidigt utförd kvantitativ del. 

Dessa studier valdes ändå att inkluderas i litteraturöversikten då de kvalitativa delarna av 

studierna svarade mot syftet. Resultaten av de kvantitativa delarna av studierna redovisas inte 

och är inte med i resultatanalysen. Två av studierna inkluderar även resultat av intervjuer eller 

anteckningar av sjuksköterskors erfarenheter. För att besvara litteraturöversiktens syfte, är 

endast patienternas upplevelser medtagna i resultatanalysen. 
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Under analysförfarandet användes den analysmetod Evans (2002) beskriver, där faser som är 

gemensamma mellan olika synteser av kvalitativ data framkommer. Alla utvalda studiers 

resultatdelar lästes noggrant upprepade gånger av båda författarna för att hitta likheter mellan 

resultatdelarna. Två stora teman framträdde då, miljöns påverkan och relationen mellan 

patient och vårdpersonal och dessa hade likheter med Watsons teori om mänsklig omsorg. De 

viktigaste resultaten från studierna strukturerades sedan upp i två teman och fem underteman. 

Denna metod fungerade väl, ansågs vara enkel att följa och gav möjlighet att finna den data 

som var relevant för att besvara litteraturöversiktens syfte. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att upplevelsen av att genomgå kirurgi i regional anestesi ger patienterna oro 

och ångest. Även den intraoperativa miljön påverkar patienterna. Anestesisjuksköterskan kan 

vidta flera åtgärder för att lindra denna ångest hos patienten. Det viktigaste för 

anestesisjuksköterskan är att ta sig tid att ge patienten en individuell vård. Det blir vanligare 

med kirurgi i regional anestesi och det har visat sig vara mer kostnadseffektivt än operationer 

i generell anestesi. Om fler patienter kan tolerera att genomgå kirurgi i regional anestesi utan 

att uppleva ångest kan vinster för både patienter och samhället i stort ses. Genom att utgå från 

Jean Watsons teori för mänsklig omsorg i det intraoperativa mötet med patienter kan 

anestesisjuksköterskor ge en god omvårdnad. 

  



26 

 

REFERENSER 

* = studier inkluderade i resultatanalysen 

* Bager, L., Konradsen, H., & Dreyer, P. S. (2015). The patient’s experience of temporary 

paralysis from spinal anaesthesia, a part of total knee replacement. Journal of Clinical 

Nursing, 24(23–24), 3503–3510. doi:10.1111/jocn.13007 

Bailey, L. (2010). Strategies for Decreasing Patient Anxiety in the Perioperative Setting. 

AORN Journal, 92(4), 445–460. doi:10.1016/j.aorn.2010.04.017 

Bengtsson, Y., Johansson, A., & Englund, E. (2016). Nurse anaesthetists’ experiences of the 

first intraoperative meeting with anxious adult patients: An interview study. Nordic Journal of 

Nursing Research, 36(3), 148–154. doi:10.1177/2057158516631433 

* Bergman, M., Stenudd, M., & Engström, Å. (2012). The experience of being awake during 

orthopaedic surgery under regional anaesthesia. International Journal of Orthopaedic and 

Trauma Nursing, 16(2), 88–96. doi10.1016/j.ijotn.2011.08.004 

Borendal Wodlin, N., Nilsson, L., Carlsson, P., & Kjølhede, P. (2011). Cost-effectiveness of 

general anesthesia vs spinal anesthesia in fast-track abdominal benign hysterectomy. 

American Journal of Obstetrics and Gynecology, 205(4), 326.e1-326.e7. 

doi:10.1016/j.ajog.2011.05.043 

Boyle, H. J. (2005). Patient advocacy in the perioperative setting. AORN Journal, 82(2), 250–

262. 

Caddick, J., Jawad, S., Southern, S., & Majumder, S. (2012). The power of words: sources of 

anxiety in patients undergoing local anaesthetic plastic surgery. The Annals of The Royal 

College of Surgeons of England, 94(2), 94–98. doi:10.1308/003588412X13171221501267 

* Chit Ying, L., Levy, V., Oi Shan, C., Wing Hung, T., & Kit Wah, W. (2001). A qualitative 

study of the perceptions of Hong Kong Chinese women during caesarean section under 

regional anaesthesia. Midwifery, 17(2), 115–122.  doi:10.1054/midw.2000.0249 

Danielsson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 285-300). Lund: Studentlitteratur. 

Dove, P., Gilmour, F., Weightman, W. M., & Hocking, G. (2011). Patient Perceptions of 

Regional Anesthesia: Influence of Gender, Recent Anesthesia Experience, and Perioperative 



27 

 

Concerns. Regional Anesthesia and Pain Medicine, 36(4), 332–335. 

doi:10.1097/AAP.0b013e318217a89b 

* Engström, Å., Boström, J., & Karlsson, A.-C. (2017). Women’s Experiences of Undergoing 

Total Knee Joint Replacement Surgery. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 32(2), 86–95. 

doi:10.1016/j.jopan.2015.11.009 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data synthesis of 

processed data. The Australian Journal of Advanced Nursing: A Quarterly Publication of the 

Royal Australian Nursing Federation, 20(2), 22–26. 

Finsterwald, M., Muster, M., Farshad, M., Saporito, A., Brada, M., & Aguirre, J. A. (2018). 

Spinal versus general anesthesia for lumbar spine surgery in high risk patients: Perioperative 

hemodynamic stability, complications and costs. Journal of Clinical Anesthesia, 46, 3–7. 

doi:10.1016/j.jclinane.2018.01.004 

* Fletcher, K. J., Nair, R. das, Macniven, J. A. B., Basu, S., & Byrne, P. (2012). An 

interpretative phenomenological analysis of the patient experience of awake craniotomy: 

Brain tumour diagnosis to discharge. British Journal of Health Psychology, 17(4), 828–842. 

doi:10.1111/j.2044-8287.2012.02079.x 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Gran Bruun, A. M. (2013). Anestesisjuksköterskans kompetens. I.L. Hovind (Red.). 

Anestesiologisk Omvårdnad. (s.17-30). Lund: Studentlitteratur. 

Haghighi, M., Sedighinejad, A., Nabi, B. N., Mardani-Kivi, M., Tehran, S. G., Mirfazli, S. A., 

… Saheli, N. A. (2017). Is Spinal Anesthesia with Low Dose Lidocaine Better than 

Sevoflorane Anesthesia in Patients Undergoing Hip Fracture Surgery. Archives of Bone and 

Joint Surgery, 5(4), 226 -230. 

Haugen, A. S., Eide, G. E., Olsen, M. V., Haukeland, B., Remme, Å. R., & Wahl, A. K. 

(2009). Anxiety in the operating theatre: a study of frequency and environmental impact in 

patients having local, plexus or regional anaesthesia: Anxiety in the operating theatre. Journal 

of Clinical Nursing, 18(16), 2301–2310. doi:10.1111/j.1365-2702.2009.02792.x 



28 

 

* Henningsen, M. J., Sort, R., Møller, A. M., & Herling, S. F. (2018). Peripheral nerve block 

in ankle fracture surgery: a qualitative study of patients’ experiences. Anaesthesia, 73(1), 49–

58. doi:10.1111/anae.14088 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 111-120). Lund: 

Studentlitteratur. 

* Howie, E., Bambrough, J., Karabatsou, K., & Fox, J. R. (2016). Patient experiences of 

awake craniotomy: An Interpretative Phenomenological Analysis. Journal of Health 

Psychology, 21(11), 2612–2623. doi:10.1177/1359105315581513 

* Hudson, B. F., Ogden, J., & Whiteley, M. S. (2015). A thematic analysis of experiences of 

varicose veins and minimally invasive surgery under local anaesthesia. Journal of Clinical 

Nursing, 24(11–12), 1502–1512. doi:10.1111/jocn.12719 

Karlsson, A.-C. (2013). Att vara vaken under operation i regional anestesi. Från patienters 

upplevelser till en vårdande modell. (Doktorsavhandling, Linnéuniversitet, Institutionen för 

hälso- och vårdvetenskap). Från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-30684 

* Karlsson, A.-C., Ekebergh, M., Mauléon, A. L., & Almerud Österberg, S. (2012). “Is that 

My Leg?” Patients’ Experiences of Being Awake During Regional Anesthesia and Surgery. 

Journal of PeriAnesthesia Nursing, 27(3), 155–164. doi:10.1016/j.jopan.2012.02.005 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad (s. 57-80). Lund: Studentlitteratur. 

Lindahl, S. & Winsö, O. (2016). Lokal och regional anestesi. I S. GE. Lindahl, O. Winsö, & 

J. Åkesson (Red.), Anestesi (3. uppl., s. 298-325). Stockholm: Liber. 

* Lindwall, L., Post, I. V., & Bergbom, I. (2003). Patients’ and nurses’ experiences of 

perioperative dialogues. Journal of Advanced Nursing, 43(3), 246–253. doi:10.1046/j.1365-

2648.2003.02707.x 

Locke, M. C., Davis, J. C., Brothers, R. J., & Love, W. E. (2018). Assessing the outcomes, 

risks, and costs of local versus general anesthesia: A review with implications for cutaneous 

surgery. Journal of the American Academy of Dermatology, 78(5), 983-988. 

doi:10.1016/j.jaad.2018.01.009 



29 

 

Malik, O., Brovman, E. Y., & Urman, R. D. (2018). The Use of Regional or Neuraxial 

Anesthesia for Below-Knee Amputations May Reduce the Need for Perioperative Blood 

Transfusions. Regional Anesthesia and Pain Medicine, 43(1), 25–35. 

doi:10.1097/AAP.0000000000000687 

* Mauleon, A. L., Palo‐Bengtsson, L., & Ekman, S.-L. (2007). Patients experiencing local 

anaesthesia and hip surgery. Journal of Clinical Nursing, 16(5), 892–899. doi:10.1111/j.1365-

2702.2007.01771.x 

McCaffrey, R., & Locsin, R. (2006). The effect of music on pain and acute confusion in older 

adults undergoing hip and knee surgery. Holistic Nursing Practice, 20(5), 218–226. 

* McCloud, C., Harrington, A., & King, L. (2014). A qualitative study of regional anaesthesia 

for vitreo‐retinal surgery. Journal of Advanced Nursing, 70(5), 1094–1104. 

doi:10.1111/jan.12263 

McSwain, J. R., Doty, J. W., & Wilson, S. H. (2014). Regional anesthesia in patients with 

pre-existing neurologic disease. Current Opinion in Anaesthesiology, 27(5), 538–543. 

doi:10.1097/ACO.0000000000000107 

Mitchell, M. (2008). Conscious surgery: influence of the environment on patient anxiety. 

Journal of Advanced Nursing, 64(3), 261–271. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04769.x 

Mok, E., & Wong, K.-Y. (2003). Effects of music on patient anxiety. AORN Journal, 77(2), 

396–397, 401–406, 409–410. 

* Palese, A., Skrap, M., Fachin, M., Visioli, S., & Zannini, L. (2008). The Experience of 

Patients Undergoing Awake Craniotomy: In the Patients’ Own Words. A Qualitative Study. 

Cancer Nursing, 31(2), 166–172. doi:10.1097/01.NCC.0000305699.97625.dc 

Pierce, J., Kositratna, G., Attiah, M., Kallan, M., Koenigsberg, R., Syre, P., … Welch, W. 

(2017). Efficiency of spinal anesthesia versus general anesthesia for lumbar spinal surgery: a 

retrospective analysis of 544 patients. Local and Regional Anesthesia, 10, 91–98. 

doi:10.2147/LRA.S141233 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (8th. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 



30 

 

* Pulkkinen, M., Junttila, K., & Lindwall, L. (2016). The perioperative dialogue – a model of 

caring for the patient undergoing a hip or a knee replacement surgery under spinal 

anaesthesia. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(1), 145–153. 

doi:10.1111/scs.12233 

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

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot anestesisjukvård [Broschyr]. Stockholm: Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening. Från http://www.aniva.se/wp-

content/uploads/2014/12/komp-beskrivning-anestesi.pdf 

Rosén, M. (2017). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 375-390). Lund: Studentlitteratur. 

* Rudolfsson, G., von Post, I., & Eriksson, K. (2007). The expression of caring within the 

perioperative dialogue: A hermeneutic study. International Journal of Nursing Studies, 44(6), 

905–915. doi:10.1016/j.ijnurstu.2007.02.007 

Siu, A., Patel, J., Prentice, H. A., Cappuzzo, J. M., Hashemi, H., & Mukherjee, D. (2017). A 

Cost Analysis of Regional Versus General Anesthesia for Carotid Endarterectomy. Annals of 

Vascular Surgery, 39, 189–194. doi:10.1016/j.avsg.2016.05.124 

Socialstyrelsen. (2018). Statistikdatabasen. Hämtad 24 april, 2018, från 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: En handbok Stockholm: SBU. Från 

https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbok.pdf 

Stoffels, I., Dissemond, J., Schulz, A., Hillen, U., Schadendorf, D., & Klode, J. (2012). 

Reliability and cost-effectiveness of complete lymph node dissection under tumescent local 

anaesthesia vs. general anaesthesia: a retrospective analysis in patients with malignant 

melanoma AJCC stage III: Reliability of CLND under local anaesthesia. Journal of the 

European Academy of Dermatology and Venereology, 26(2), 200–206. doi:10.1111/j.1468-

3083.2011.04036.x 

Sundqvist, A.-S., Nilsson, U., Holmefur, M., & Anderzén-Carlsson, A. (2018). Promoting 

person-centred care in the perioperative setting through patient advocacy: An observational 

study. Journal of Clinical Nursing, 27(11-12), 2403-2415. doi:10.1111/jocn.14181 



31 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

* Trängeberg, Ö. S.-O., & Stomberg, M. W. (2013). Listening to Music During Regional 

Anesthesia: Patients’ Experiences and the Effect on Mood. Journal of PeriAnesthesia 

Nursing, 28(5), 291–297. doi:10.1016/j.jopan.2013.01.008 

Valeberg, B. T. (2013). Patienter i regional anestesi. I I. L. Hovind (Red.), Anestesiologisk 

omvårdnad (s. 383-394). Lund: Studentlitteratur. 

Watson, J. (2012). Human caring science: a theory of nursing. (2nd. ed.). Sudbury: Jones & 

Bartlett Learning. 

Zetterström, H. (2016). Att välja anestesiform. I S. GE. Lindahl, O. Winsö, & J. Åkesson 

(Red.), Anestesi (3. uppl., s. 249-258). Stockholm: Liber. 



 

 

Bilaga 1: Sökningar i databaser 
 

Tabell 1: Sökningar i PubMed 

Databas 

PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

titlar 

Urval 1, 

intressanta 

abstrakt, artiklarna 

lästa i fulltext 

Urval 2, 

utvalda 

artiklar 

#1 Anesthesia, Conduction 46 266    

#2 Patient experience 264 647    

#3 Personal narratives as Topic 591    

#4 Awake 20 528    

#5 #2 OR #3 265 180    

#6 #1 AND #5 1 339    

#8 #6 AND Nursing 45 45 6 5 

#9 #6 AND Perioperative care 130 130 2 0 

#10 #6 AND #4 53 53 9 2 

#11 #5 AND #4 (best match, 10 år) 326 100 1 1 

#12 #4 AND Qualitative Research 91 91 3 2 

 

Tabell 2: Sökningar i CINAHL 

Databas 

CINAHL 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

titlar 

Urval 1, 

intressanta 

abstrakt, artiklar 

lästa i fulltext 

Urval 2, 

utvalda 

artiklar  

#1 Anesthesia, Conduction 1 274    

#2 Anesthesia 28 238    

#3 Patient experience 77 933    

#4 Personal narratives as Topic 132    

#5 #3 OR #4 78 593    

#6 #1 AND #5 * 10 10 2 1 



 

 

#7 #2 AND #5 * 285 285 3 0 

#8 #2 AND #3 * 289 289 3 1 

#9 #1 AND Qualitative Research 63 63 1 0 

#10 Nursing AND Awake 125 125 3 2 

* = Aktiv begränsning med: Exclude MEDLINE records 

Tabell 3: Sökning i PsycInfo 

Databas 

PsycInfo 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

titlar 

Urval 1, 

intressanta 

abstrakt, artiklar 

lästa i fulltext 

Urval 2, 

utvalda 

artiklar  

#1 Anesthesia, Conduction 123 123 0 0 

 

 



 

 

Bilaga 2, Översiktstabell över inkluderade studier 
Författare, År, Land, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets- 

bedömning 

Bager, L., Konradsen, H. 

& Sander Dreyer, P. 

 

2015 

Danmark 

 

Journal of Clinical Nursing 

 

 

The patient’s 

experience of 

temporary 

paralysis from 

spinal 

anaesthesia, a 

part of total 

knee 

replacement 

Beskriva betydelsen 

av att vara tillfälligt 

förlamad av 

spinalanestesi vid 

elektiv 

knäartroplastisk. 

En kvalitativ fenomenologisk 

hermeneutisk design med 

semistrukturerade intervjuer med 12 

patienter. Intervjuerna varade i 14-20 

min och genomfördes första eller 

andra postoperativa dagen. 

Intervjuerna gjordes om möjligt 

privata och några av patienterna 

sederades med Propofol efter eget 

önskemål. 

 

 

 

I resultatet framkommer tre teman. 1. Anestesi – en 

oundviklig nödvändighet. 2. En oigenkännlig och 

oförståelig kropp. 3. Kroppen återvänder – glädje och 

lidande.  

 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

Bergman, M., Stenudd, M. 

& Engström, Å. 

 

2011 

Sverige 

 

International Journal of 

Orthopaedic and Trauma 

Nursing 

 

The experience 

of being awake 

during 

orthopaedic 

surgery under 

regional 

anaesthesia 

Beskriva 

patienternas 

erfarenheter av att 

vara vaken under 

ortopedisk kirurgi 

med regional 

anestesi. 

En kvalitativ beskrivande design med 

individuella, kvalitativa intervjuer 

med tio patienter. Intervjuerna varade 

i 30-45 min, det står inte specificerat 

hur lång tid postoperativt de 

genomfördes. 

 

 

 

 

Två teman framkom i resultatet och sju subteman. 

Huvudtema 1. Känsla av tillit och säkerhet. Huvudtema 

2. Önskan om att ha kontroll och bli räddad från 

smärta. De sju underkategorierna är: 1. Känner sig 

mest lugn innan operationen. 2. Personalens hänsyn 

bidrog till känsla av lugn. 3. Miljön gav känsla av 

värme, avslappning och sterilitet. 4. Att veta vad som 

händer och känna sig involverad. 5. Att känna smärta 

eller inte känna smärta och obehag. 6. Att uppleva 

nedsövda delar av kroppen som annorlunda. 7. 

Uppskatta att operationen är över. 

 

 

 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

Chit Ying, L., Levy, V., Oi 

Shan, C, Wing Hung, T, 

Kit. & Wah, W. 

 

2001 

Hong Kong 

 

Midwifery 

A qualitative 

study of the 

perceptions of 

Hong Kong 

Chinese women 

during 

caesarean 

section under 

regional 

anaesthesia. 

 

 

Utforska kinesiska 

kvinnors i 

Hongkong 

erfarenheter och 

uppfattningar om 

elektiva kejsarsnitt 

som utförs under 

regional anestesi. 

 

Utforskande studie med kvalitativa 

djupintervjuer med 18 patienter. 

Intervjuerna var utformade som en 

konversation där kvinnorna fick 

diskutera det de ansåg vara viktigt för 

dem. Intervjuerna genomfördes två 

till fem dagar postoperativt och 

varade i 30-45 minuter.  

 

 

Tre teman framkom i resultatet. 1. Interagera med 

andra. 2. Uppleva födsel. 3. Att vara medveten om 

miljön. 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Tillstånd finns 
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Engström, Å., Boström, J., 

& Karlsson, AC. 

 

2016 

Sverige 

 

Journal of PeriAnesthesia 

Nursing 

 

Women's 

Experiences 

Of Undergoing 

Total Knee Joint 

Replacement 

Surgery. 

 

Beskriva kvinnors 

erfarenheter av att 

genomgå ett 

knäledsbyte. 

Kvalitativ studiemetod med 

individuella, semistrukturerade 

intervjuer med fem deltagande 

patienter. Intervjuerna är gjorda inom 

tre mån postoperativt och varade i ca 

45 minuter. 

 

Det framkom tre huvudteman och sju subteman. De 

huvudteman som framkom var: 1. Tiden innan 

operationen. 2. Upplevelser under operationen. 3. 

Tiden efter operationen. De sju subteman som 

framkom var: 1. Att uppleva konstant smärta. 2. Att 

vänta på operationen. 3. Att få stöd i att ta beslut. 4. Att 

känna personalens stress. 5. Att lämna över ansvaret. 6. 

Att uppleva glädje trots en lång och svår väg tillbaka. 

7. Behovet av stöd för att hantera vardagen.  

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

Fletcher, KJ., das Nair, R., 

Macniven, JA., Basu, S., & 

Byrne, P. 

 

2012 

Storbritannien 

 

British Journal of Health 

Psychology 

 

 

An 

interpretative 

phenomenologic

al analysis of 

the patient 

experience of 

awake 

craniotomy: 

brain tumour 

diagnosis to 

discharge. 

 

 

 

 

 

Utforska 

patienternas 

erfarenhet av att ha 

genomgått 

kraniotomi i vaket 

tillstånd i 

Storbritannien 

Fenomenologisk studie med 

semistrukturerade intervjuer med sju 

deltagande patienter. Intervjuerna 

genomfördes 5 – 48 månader 

postoperativt och varade i 46 – 70 

minuter. 

 

Det framkom ett huvudtema och tre subteman. 

Huvudtemat var 1. Relation med neurokirurgen. De tre 

subteman som framkom var: 1. Användning av 

beskyddande strategier före och efter den vakna 

craniotomin. 2. En bisarr men också behaglig 

operationsupplevelse. 3. Behovet av mer konkret 

information i anslutning till operationen.  

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

Henningsen, MJ., Sort, R., 

Møller, AM. & Herling, 

SF. 

 

2017 

Danmark 

 

Anaesthesia. 

 

 

Peripheral nerve 

block in ankle 

fracture surgery: 

a qualitative 

study of 

patients' 

experiences. 

För att utvärdera 

klinisk 

användbarhet 

undersöktes 

patienters 

förväntningar och 

erfarenheter av 

perifera nervblock. 

 

 

 

 

Semistrukturerade intervjuer med 13 

deltagande patienter. Patienterna hade 

möjlighet att få sedering med 

propofol vid behov. Intervjuerna 

gjordes 27-48 timmar postopoerativt 

och de varade i 20 – 48 minuter. 

Fem teman framkom. 1. Upplevelsen av smärta. 2. 

Förståelse och tillgivenhet till strategin för 

smärtlindring. 3. Tankar kring nervblock effektivitet 

och säkerhet. 4 och 5. Patientens förväntningar och 

preferenser. 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja, inget etiskt 

godkännande 

behövdes men 

tillstånd från 

Danska 

dataskyddsmyn

digheten finns. 
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Howie, E, Bambrough, J., 

Karabatsou K. & Fox JR. 

 

2016 

Storbritannien 

 

Journal of Health 

Psychology 

 

Patient 

experiences of 

awake 

craniotomy: An 

Interpretative 

Phenomenologi

cal Analysis. 

 

Förstå patienters 

upplevelser av att 

genomgå en vaken 

kraniotomi. 

 

Fenomenologisk tolkande analys av 

intervjuer med sex deltagande 

patienter. Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna gjordes 6-16 veckor 

postoperativt. 

Det framkom ett huvudtema och elva subteman. 

Huvudtema är: 1. Kontroll och ansvar. De subteman 

som framkom var: 1. Kontroll eller kontrollförlust. 2. 

Val. 3. Information och förberedelse. 4. Bygga en 

relation med teamet. 5. Bubblan av dissociation. 6. 

Undvikande och fokus på det positiva. 7. Svårighet att 

förklara upplevelser. 8. Utan känslor/kliniskt 

avlägsnande. 9. Inkongruent känsla. 10. Livlig/invärtes 

förklaring. 11. Den outtalade rädslan. 

 

 

 

 

Medelhög  

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

Hudson, BF., Ogden, J. & 

Whiteley, MS. 

 

2015 

Storbritannien 

 

Journal of Clinical Nursing 

 

A thematic 

analysis of 

experiences of 

varicose veins 

and minimally 

invasive surgery 

under local 

anaesthesia 

För att få insikt i 

erfarenheten av att 

leva med åderbråck 

och att genomgå en 

minimalinvasiv 

operation under 

lokalbedövning. 

Deltagare ingick 

även i en RCT om 

interoperativa 

distraktioner. 

 

Kvalitativa semistrukturerade 

telefonintervjuer med 20 deltagande 

patienter. Alla typer av intraoperativa 

distraktioner från RCT:n var 

representerade i patienturvalet. 

Intervjuerna varade i 40-50 minuter. 

 

Det framkom fyra huvudteman och tolv subteman. De 

fyra huvudteman är: 1. Negativa känslor associerade 

med symtom. 2. Att känna sig omvårdad. 3. 

Oförberedd inför den kirurgiska processen. 4. 

Välmående. De tolv subteman är: 1. Obekväm. 2. 

Pinsamhet. 3. Att interagera med andra. 4. Oro. 5. 

Relation med sjuksköterskorna. 6. Den 

patientfokuserade etiken på kliniken. 7. Intraoperativa 

distraktioner och interventioner. 8. Pre och 

postoperativ information. 9. Oförberedd på den 

upplevelse som kommer i samband med proceduren. 

10. Oförberedd på den upplevelse som kommer i 

samband med återhämtning. 11. Lättnad. 12. Positiv 

påverkan i livet. 

 

 

 

 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

Karlsson AC., Ekebergh 

M., Mauléon, AL. & 

Almerud Österberg, S. 

 

2012 

Sverige 

 

Journal of PeriAnesthesia 

Nursing 

 

 

‘Is that My 

Leg?’’ Patients’ 

Experiences of 

Being Awake 

During Regional 

Anesthesia and 

Surgery 

Undersöka 

patienters 

upplevelse av att 

vara vaken under 

kirurgi med 

regional anestesi. 

Kvalitativ och beskrivande 

designgrundad i livsvärldens 

fenomenologi och omsorg. Nio 

deltagande patienter som genomgått 

knä- eller höftbytesoperationer 

intervjuades med öppna frågor, 3-30 

dagar postoperativt. Intervjuerna 

varade i ungefär 60 minuter. 

 

Det framkom fyra teman. 1 Balansera mellan närhet 

och distans i operationsrummet. 2. Balansera mellan att 

ha kontroll och att känna sig exkluderad. 3. Min delvis 

oåtkomliga kropp hanterad av andra. 4. Vårdarens 

betydande roll. 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 
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Lindwall L., von Post, I. & 

Bergbom, I. 

 

2003 

Sverige 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Patients' and 

nurses' 

experiences of 

perioperative 

dialogues. 

 

Beskriva och tolka 

betydelsen av den 

omvårdnad som 

upplevs av patienter 

och perioperativa 

sjuksköterskor 

genom pre-, intra- 

och postoperativa 

dialoger. 

En hermeneutisk metod användes vid 

tolkning av text från intervjuer med 

tio patienter 1 vecka efter operationen 

och tio sjuksköterskor som skrev ner 

sina erfarenheter efter pre-, intra- och 

postoperativa dialoger med sina 

patienter. Tre av patienterna 

genomgick operation i lokal anestesi. 

Intervjuerna varade i 30-60 minuter. 

 

 

Det framkommer två huvudteman och fyra subteman. 

De huvudteman som är: 1. Kontinuitet från patientens 

perspektiv. 2. Kontinuitet från sjuksköterskans 

perioperativa syn. De fyra subteman som framkom var: 

1. Vi delar en historia. 2. Kroppen är i trygga händer. 3. 

Professionell omvårdnad blir synlig. 4. Kontinuitet ger 

mening till arbetet. 

Hög 

 

 

Etiskt 

övervägande: Ja 

Mauleon, AL., Palo-

Bengtsson, L. & Ekman, 

SL. 

 

2007 

Sverige 

 

Journal of Clinical Nursing 

 

Patients 

experiencing 

local 

anaesthesia and 

hip surgery. 

Visa vilken 

betydelse 

upplevelsen av 

kirurgi under lokal 

anestesi har för 

patienterna. 

En fenomenologisk metod användes 

för att tolka de sju intervjuerna. 

Patienter som genomgått 

höftbytesoperation eller reparation av 

höftfrakturer i regional anestesi 

intervjuades individuellt fem till tio 

dagar postoperativt. Deltagarna 

uppmuntrades att beskriva sina 

upplevelser och intervjuerna varade i 

ca 90 minuter. 

 

Det framkom ett huvudtema och fyra subteman. Det 

huvudtema som framkom var: 1. Äventyrat välmående 

och bekvämlighet. De fyra subteman som framkom är: 

1. Att känna smärta. 2. Väntan och att uppleva tiden 

som oändlig. 3. Känna utanförskap och att 

omgivningen är overklig. 4. Uppleva tillit och brist på 

tillit.  

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

McCloud, C., Harrington, 

A. & King, L. 

 

2014 

Australien 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

A qualitative 

study of 

regional 

anaesthesia for 

vitreo-retinal 

surgery. 

Samla kunskap om 

erfarenhet av 

regional anestesi 

under vitreoretinal 

kirurgi samt att 

förstå upplevelsen 

och betydelsen av 

att sedering ej 

använts. 

 

En hermeneutiskt, tolkande kvalitativ 

forskningsmetodik där djupintervjuer 

med 18 deltagande patienter 

genomfördes. Individuella, 

ostrukturerade djupintervjuer som 

varade mellan 60 – 120 minuter inom 

tre månader postoperativt. 

 

 

Det framkom fyra huvudteman. 1. Att inte veta. 2. Att 

uppleva. 3. Att veta. 4. Att uthärda.  

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

Palese, A., Skrap, M., 

Fachin, M., Visioli, S. & 

Zannini, L. 

 

2008 

Italien 

 

Cancer Nursing 

 

 

The experience 

of patients 

undergoing 

awake 

craniotomy: in 

the patients' 

own words. A 

qualitative 

study. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

upplevelsen av att 

genomgå vaken 

kraniotomi 

En fenomenologisk studie med 21 

deltagande patienter som intervjuades 

vid två tillfällen, en dag före och en 

dag efter kirurgin. Intervjuerna 

varade i 30-60 minuter och frågorna 

var öppna för att låta deltagarna tala 

fritt. 

 

Det framkom tre huvudteman och fyra subteman. De 

huvudteman som framkom är: 1. Preoperativa 

bekymmer. 2. Intraoperativa bekymmer. 3. 

Postoperativa bekymmer. De subteman som framkom 

är: 1. Självbevarelsedrift. 2 Att arbeta ut deras 

intraoperativa roll. 3. Att ha situationen under kontroll. 

4. Att söka uppmuntran hos sig själva och andra.  

 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 
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Pulkkinen M., Junttila, K. 

& Lindwall, L. 

 

2015 

Finland 

 

Scandinavian Journal of 

Caring Science 

 

The 

perioperative 

dialogue - a 

model of caring 

for the patient 

undergoing a 

hip or a knee 

replacement 

surgery under 

spinal 

anaesthesia. 

Beskriva hur 

patienter som 

genomgår höft- 

eller knäkirurgi 

under 

ryggmärgsbedövnin

g upplever den 

perioperativa 

dialogen. 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt med 

19 deltagande patienter. Materialet 

samlades in genom 

konversationsintervjuer av fyra 

frivilliga anestesisjuksköterskor som 

skrev ned dialogerna från varje 

perioperativt möte under 

operationsdagen. 

 

 

Resultatet mynnade ut till tre teman. 1. Lidandet på 

grund av väntan på operation. 2. Kontinuitet skapar 

gemenskap. 3. Att vara unik – patienten känner sig 

sedd. 

Medelhög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

Rudolfsson, G., von Post, 

I. & Eriksson, K. 

 

2007 

Sverige 

 

International Journal of 

Nursing Studies 

 

The expression 

of caring within 

the 

perioperative 

dialogue: a 

hermeneutic 

study 

Ny förståelse om 

vad som är 

omvårdnad i den 

perioperativa 

dialogen ur patient-, 

anestesisjuksköters

ke- och 

operationssjuksköte

rskeperspektiv. 

En hermeneutisk metod där 

semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 18 patienter och 20 

sjuksköterskor, de beskrev sina 

erfarenheter av perioperativa 

dialoger. Intervjuerna med 

patienterna genomfördes i medeltal 

15 dagar postoperativt och varade i ca 

30-60 minuter. 

 

 

Det framkom tio teman. 1. Att utlova omvårdnad från 

sjuksköterskans perspektiv. 2. Att lova patienten att få 

vara sig själv. 3. Lova att bskydda patienten 

välmående. 4. Lova att vägleda patienten genom 

operationen. 5. Ta ansvar för det jag lovat. 6. Att utlova 

omvårdnad från patientens perspektiv. 7. Någon som 

tar mig seriöst. 8. Någon som skapar en lugn atmosfär. 

9. Någon som jag kan tilldela ansvaret. 10. Någon som 

bryr sig om mig. 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden: 

Ja 

Trängeberg, Ö. S.-O.  & 

Stomberg, MW. 

 

2013 

Sverige 

 

Journal of PeriAnesthesia 

Nursing 

 

 

Listening to 

music during 

regional 

anesthesia: 

patients' 

experiences and 

the effect on 

mood. 

Syftet med denna 

studie var att 

bestämma effekten 

på patientens humör 

och 

självrapporterad 

tillfredsställelse av 

en 

musikintervention. 

 

 

En multimodal forskningsdesign där 

både kvalitativa intervjuer och en 

kvantitativ ångestskala användes. 15 

patienter intervjuades med öppna 

frågor. Deltagarna fick inga 

läkemedel som kunde påverka deras 

upplevelse under operationen. 

I resultatet framkom ett huvudtema och tre subteman. 

Huvudtemat är: 1. Tillfredställande känsla. De 

subteman som framkom är: 1. Positiv upplevelse. 2. 

Inre fred. 3. Att avlägsnas från verkligheten. 

Hög 

 

 

Etiska 

överväganden:  
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