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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Operationer i lokalanestesi har många fördelar och har ökat kraftigt senaste åren. 

Trots detta är forskning om patienters intraoperativa upplevelse begränsad. Fördelar med 

operationer i vaket tillstånd är kortare sjukhusvistelse, färre komplikationer samt ökad 

möjlighet till delaktighet. Däremot kan operationer i vaket tillstånd ge upphov till en känsla 

av att känna sig sårbar och utsatt och därför ställs det höga krav på operationspersonalens 

bemötande.  

 

Syfte: Att undersöka patienters intraoperativa upplevelse av att opereras i vaket tillstånd 

under lokalanestesi med avseende på operationspersonalens bemötande. 

 

Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats användes för denna studie. Genom ett 

konsekutivt urval inkluderas 12 deltagare som genomgått ögonkirurgi i vaket tillstånd. 

Semistrukturerade intervjuer med delvis öppna frågor valdes och en kvalitativ innehållsanalys 

användes för att analysera materialet på en manifest nivå.   

 

Resultat: Analysen resulterade i en huvudkategori, fyra kategorier och två subkategorier. 

Huvudkategorin beskriver betydelsen av operationspersonalens närvaro. Kategorierna redogör 

för patientens upplevelse av det intraoperativa samtalet, trygghet och delaktighet, att få sina 

behov tillgodosedda och upplevelse av information. Den sistnämnda kategorin generade i två 

subkategorier med avseende på tydlig och otydlig information.  

 

Slutsats: Samtliga patienter kände sig väl omhändertagna och var nöjda med 

operationspersonalens bemötande intraoperativt och patientens upplevelse av bemötandet har 

stor betydelse för känslan av trygghet.  

 

Nyckelord: Vakenkirurgi, Lokalanestesi, Patienters upplevelse, Operationspersonal, 

Bemötande 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  
Background: Surgeries performed in local anesthesia has many advantages and the frequency 

is constantly increasing. Nevertheless, research concerning patients' intraoperative experience 

is limited. The benefits of awake surgery is shorter hospital stay and increased opportunity for 

participation. On the other hand, awake surgery can cause a feeling of being vulnerable and 

therefore there are increased demands on how the operating staff interacts with the patient.  

 

Aim: To investigate patients' intraoperative experience of awake surgery during local 

anesthesia focusing on the encounter with the operating staff.  

 

Methods: Qualitative method with an inductive approach was used for this study. Twelve  

participants who had undergone awake eye surgery was included by an consecutive sampling. 

Semi-structured interviews with partial open questions were chosen and a qualitative content 

analysis was used to analyze the material on a manifest level. 

 

Results: The analysis resulted in one main category, four categories and two subcategories. 

The main category describes the value of the operating staffs presence. The categories were 

the patients' experience of the intraoperative conversation, safety and participation, getting 

one’s needs cared for and the experience of information. The latter category was divided into 

two subcategories with regard to clear and unclear information. 

 

Conclusions: All patients felt well-cared for and were pleased with how the operating staff 

treated them and the patients' experience of the encounter are of great importance to the 

feeling of security.  
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BAKGRUND 
Lokalbedövningsmedel, även kallat lokalanestesi, används för att ge patienter smärtlindring 

vid kirurgiska ingrepp och möjliggör operation i vaket tillstånd (Knudsen, 2017). 

Bedövningsmedel kan administreras i många olika former, exempelvis genom injektion, sprej 

eller kräm (Arhammar, 2013). Lokalbedövning ger en tillfällig smärtfrihet men det är vanligt 

att patienten fortfarande kan känna tryck och beröring (Valeberg, 2013). Lokalanestesi under 

kirurgi har många fördelar jämfört med generell anestesi, när patienten är sövd (Nordin, 

Zetterström, Gunnarsson, & Nilsson, 2003). Fördelarna är bland annat kortare sjukhusvistelse, 

mindre behov av postoperativ smärtlindring, färre komplikationer samt mindre kostnader för 

hälso- och sjukvården. Det finns oftast inget behov av postoperativ övervakning vid ingrepp i 

lokalanestesi (Næss & Strand, 2013) och behovet av anestesipersonal kan reduceras 

(Ellingsen, 2012). Dessutom får patienten möjlighet till delaktighet och en viss egenkontroll 

under den intraoperativa fasen (Næss & Strand, 2013). Antalet operationer som genomförs i 

vaket tillstånd ökar kraftigt (Lindahl & Winsö, 2016). Antalet dagkirurgiska ingreppet har i 

Sverige dubblerats senaste decenniet och 2016 uppnåddes en frekvens på över två miljoner 

(Socialstyrelsen, i.d.). I takt med att ingreppen ökar (Lindahl & Winsö, 2016) har 

operationssjuksköterskan ett stort ansvar att stötta den vakna patienten intraoperativt (Palese 

& Infanti, 2006) och hur patienten upplever bemötandet på operationsavdelningen är 

avgörande för om patienten känner sig respekterad som person (Hansen, 2012).  

Svensk sjuksköterskeförening (2013) har identifierat att patienters upplevelser av 

vårdsituationer utgör en vetenskaplig kunskapslucka inom omvårdnaden. De anser även att 

nationella kvalitetsregister som rapporterar patienters upplevelse av bemötande, trygghet, 

delaktighet och nöjdhet bör utvecklas (Svensk sjuksköterskeförening, 2013).   

 

Bemötande 

Begreppet bemötande är abstrakt och innefattar många dimensioner. I det engelska språket 

finns ingen direkt översättning och det är även svårt att översätta ordet till norska och finska. 

Enligt Fossum (2013) handlar bemötande bland annat om vänlighet, hjälpsamhet, 

människosyn, kvalitet, information, värme, behandling och tonfall. Bemötande anses ha en 

betydande del inom vården och patienter återkommer ofta till hur viktigt bemötandet är. Ett 

felaktigt bemötande kan därför få katastrofala konsekvenser (ibid.). Det goda bemötandet och 

de krav som ställs på hälso- och sjukvården finns även beskrivet i lagen. I hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) beskrivs att sjukvården ska baseras på respekt för patientens 
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autonomi, främja goda relationer mellan patient och vårdpersonal samt ta hänsyn till 

individens behov av kontinuitet och trygghet i vården. Vidare beskrivs i patientlagen (SFS, 

2014:821) att hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten.  

 

Den vakna patienten 

Trots att lokalanestesi har många fördelar kan upplevelsen av att vara vaken under operation 

vara förknippad med att känna sig sårbar och utsatt (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon, & 

Almerud Österberg, 2012). De flesta människor har liten eller ingen erfarenhet av att opereras 

och därför kan situationen upplevas som oöverskådlig eller till och med livshotande, trots att 

ingreppet rent medicinskt anses litet (Hansen, 2012). På operationssalen möts patienten av ett 

team bestående av specialister från olika professioner. För att operationen ska kunna utföras 

med gott resultat är patienten beroende av de olika specialisternas kompetens inom sina 

respektive områden (Catchpole, Mishra, Handa & McCulloch, 2008). Vid ingrepp i 

lokalanestesi består operationspersonalen vanligtvis av undersköterska, 

operationssjuksköterska och kirurg. Genom att överlåta sin kropp i personalens händer kan en 

känsla av kontrollförlust uppstå. Det är inte ovanligt att den vakna patienten upplever en 

varierande känsla av trygghet under operationens gång. Patienten kan i ena stunden uppleva 

kontroll och delaktighet medan i nästa stund uppleva sig övergiven och ensam (Karlsson et 

al., 2012). Patientens upplevelse av omgivningen och bemötandet med operationspersonalen 

har därför stor betydelse för patientens känsla av trygghet (Hansen, 2012) och ett gott 

bemötande från operationspersonalen har i studier visat sig minska oro hos patienter (Rhodes, 

Miles & Pearson, 2006). Att bli sedd som en unik individ, kallas vid namn och mött med 

respekt är viktigt för att känna sig delaktig och trygg under sin operation (Bergman, Stenudd 

& Engström, 2012).  

  

Att höra men inte ha möjlighet att se vad som sker i sin omgivning är också en bidragande 

faktor till en känsla av kontrollförlust (Bergman et al., 2012). Att höra starka ljud från diverse 

verktyg och höra kirurgiska termer såsom ”kniv” eller ”såg” kan uppfattas som obehagligt 

(Caddick, Jawad, Southern & Majumder, 2012; Hankela & Kiikkala, 1996). Som patienten är 

man mycket känslig för stämningen i operationssalen och en lugn och positiv atmosfär har en 

smittande effekt på samtliga i rummet. Det är således viktigt att operationspersonalen 

undviker samtalsämnen som kan få patienten otrygg (Valeberg, 2013). Den vakna patienten är 

dessutom mer fokuserad på personalens kompetens och beteende snarare än på tekniken runt 
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omkring och förväntar sig att få hjälp av operationssjuksköterskan att bemästra situationen 

(ibid.).  

 

God information är en förutsättning för att patienten ska kunna vara delaktig i sin egen vård 

och således kan bristfällig information leda till en ojämn maktbalans mellan personal och 

patient (Henderson, 2003). I patientlagen (SFS, 2014:821) beskrivs även patientens rätt till 

information och framhåller att den som ger informationen måste försäkra sig om att 

mottagaren förstår den. Dålig kommunikation mellan patient och vårdpersonal riskerar även 

att leda till missförstånd och orealistiska förväntningar. Ett missnöje kan uppstå när patienten 

jämför sina förväntningar med vad som egentligen uppnåddes med operationen. Målet med 

kirurgi är att patienten ska uppnå hälsorelaterad livskvalité men även maximera 

patientnöjdhet. Att vara nöjd med sin vård har nämligen visat sig spela en viktig roll för 

återhämtning och upplevd livskvalité (Davis, Vincent, Henley & McGregor, 2013). 

Informationen som ges till patienten på operationsavdelningen bör vara procedurinriktad, det 

vill säga information om vad som ska göras. Den bör även bestå av information om vad 

patienten kommer att uppleva med sinnena såsom ljud, ljus och lukt. Slutligen bör 

operationspersonalen informera om den kirurgiska behandlingen och även kontrollera att 

patienten har förstått innebörden av den (Hansén, 2012). Tre fenomen som påverkar hur 

patienter upplever sin säkerhet under operationen är förmågan att ta in och hantera 

information, uppleva trygghet i situationen samt känslan att vara värdefull som människa 

(Bergman et al., 2012). 

 

Operationssjuksköterskans roll och etiska aspekter  

Enligt Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening (2011) 

ansvarar operationssjuksköterskan för att stödja patienten genom den perioperativa processen, 

det vill säga pre-, intra- och postoperativt. Detta görs genom att ta hänsyn till den enskilda 

individens förutsättning samt planera och identifiera omvårdnadsbehov (Hansen, 2012). Den 

preoperativa fasen består av det första mötet mellan operationssjuksköterska och patient. Om 

mötet sker innan operationen skapas bättre förutsättningar för god omvårdnad och ett 

förtroende skapas (Lindwall & von Post, 2008). Den intraoperativa processen tar vid från det 

att patienten kommer in på sal till dess att operationen är avslutad. Operationssjuksköterskan 

ansvarar under denna process för patientsäkerheten, förse patienten med fysiskt och 

emotionellt stöd, kontrollera sterila instrument, upprätthålla aseptiken, utföra säker 

positionering, samt bibehålla patientens normala kroppstemperatur (Kelvered, Öhlén, 
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Åkesdotter, Gustafsson, 2011). I den postoperativa fasen överlämnas patienten till 

sjuksköterskan på en postoperativ avdelning. Denna fas utgörs av en dialog mellan patient och 

operationssjuksköterska där omvårdnadsåtgärderna som genomförts under den perioperativa 

processen utvärderas (Lindwall & von Post, 2008). 

 

När patienten är vaken under operationen måste operationssjuksköterskan i större utsträckning 

fokusera på att stötta patienten genom ingreppet vilket innebär att vakenkirurgi anses mer 

komplex och krävande. I och med ökade ingrepp i lokalanestesi är operationssjuksköterskans 

roll i förändring. En följd av ökade ingrepp är högre krav på att arbetet ska genomföras mer 

systematiskt och att fokus växlar från teknisk utrustning till patienten (Palese & Infanti, 

2006). Tiden med patienten är begränsad och operationssjuksköterskan måste redan vid första 

mötet med patienten etablera en god kontakt för att förstå vad som får individen att känna 

trygghet och lugn i en utsatt situation (Bergman et al., 2012). När patienten överlämnar sig till 

operationssjuksköterskan finns det en outtalad förväntan att denna ska ta hand om patienten. 

Sårbarheten i tilliten gör att operationssjuksköterskan känner en skyldighet att uppfylla 

förväntan men det kan även skapa en rädsla att göra patienten besviken (Lindwall & von Post, 

2008). 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee krävs färdighet i kommunikation och 

interaktion för att lära känna patienten och på så sätt hjälpa denna på bästa möjliga sätt 

(Travelbee, 1971). Kommunikationsfärdigheter består av en kombination av teoretisk, 

praktisk, situationsbestämd och etisk kunskap samt god kännedom om den högteknologiska 

miljön. God kommunikativ förmåga är dessutom en viktig egenskap hos 

operationssjuksköterskan för att utveckla ett gott teamarbete (Kelvered et al., 2011). En del av 

operationssjuksköterskans uppgifter i operationsteamet är att skydda patienten från onödiga 

kommentarer och försäkra att alla i teamet behandlar patienten med respekt (Rudolfsson, von 

Post & Eriksson, 2007).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete har en stark koppling till värderingar och etik. Det finns 

en ständigt pågående dialog om vad etik är och i takt med att omvärlden förändras engagerar 

de etiska frågorna oss ständigt (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Etiska konflikter i 

operationsmiljön kan vara en konflikt mellan plikten att göra gott kontra plikten att göra rätt 

men också när det uppstår oenighet om vilken princip som anses mest rätt (Lindwall & von 

Post, 2008). Enligt International Council of Nurses (2017) har sjuksköterskan ett ansvar att 
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skapa en atmosfär där mänskliga rättigheter respekteras samt olika värderingar, 

trosuppfattningar och sedvänjor. Alla individer har rätt till en god omvårdnad (ibid.). 

Operationssjuksköterskans omvårdnadshandlingar ska dessutom vara, så långt som det är 

möjligt, grundade på evidens. Vilket innebär att omvårdnadshandlingarna som erbjuds ska 

vara de som ger störst nytta för patienten (Johansson & Wallin, 2013). 

Operationssjuksköterskan har även en stor roll i organisationens kvalitetsutveckling, både 

genom att bidra med kunskap inom sitt specialistområde men också genom att bedriva 

förbättringsarbeten (Hommel, Idvall & Andersson, 2013). 

 

Teoretisk referensram 

Bemötande kan beskrivas som ett möte mellan individer och handlar om att både möta och bli 

mött. Ett gott och professionellt bemötande är ett välkänt uttryck inom vården men hur det ska 

uppnås är svårare att säga (Fossum, 2013). Joyce Travelbee (1971) beskriver i sin 

omvårdnadsteori vikten av att sjuksköterskan och patienten skapar en god relation och har 

formulerat en interaktionsprocess för hur detta uppnås.  

 

Enligt Travelbee (1971) bör en genuin mellanmänsklig relation etableras mellan 

sjuksköterskan och patienten för att god omvård ska kunna bedrivas. Detta kan endast ske om 

rollerna förkastas och parterna istället ser varandra som unika individer. En mellanmänsklig 

relation mellan två individer sker genom en interaktionsprocess. Denna process består av fyra 

faser. Det första mötet kännetecknas av att sjuksköterskan och patienten, som är främmande 

för varandra, inför mötet har förutfattade och generaliserade meningar om den andre 

personen. I takt med relationens utveckling sker en framväxt av identitet hos båda parter. 

Fördomarna om varandra bryts successivt ned och en bild av den andra unika individen tar 

vid. Empati och sympati måste uppstå mellan parterna för att den mellanmänskliga relationen 

ska fortsätta utvecklas. Empati innebär att det finns en önskan att förstå den andra personen 

medan sympati är önskan att kunna lindra en annan persons lidande. Den sista fasen är 

etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt mellan sjuksköterska och patient vilket är ett 

resultat av de tidigare faserna i interaktionsprocessen. Ömsesidig förståelse och kontakt 

uppstår när sjuksköterskan med hjälp av sina kunskaper tillgodoser patientens behov vilket 

leder till att patienter känner ett förtroende för sjuksköterskan (ibid.). Kommunikation är 

enligt Travelbee (1971) sjuksköterskans viktigaste hjälpmedel för att skapa en 

mellanmänsklig relation till patienten. Kommunikation mellan två människor utgörs av både 

den verbala men även den icke-verbala såsom mimik, rörelser och tonfall. Kommunikationen 
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mellan sjuksköterskan och patienten är avgörande för att garantera att de utförda 

omvårdnadsåtgärderna överensstämmer med patientens behov (Kirkevold, 2000).  

 

Problemformulering 

Operationer i vaket tillstånd blir allt vanligare (Lindahl & Winsö, 2016) men trots detta är 

forskning inom området begränsat. Att opereras i vaket tillstånd kan för många ge upphov till 

en känsla av att känna sig sårbar och utsatt. Operationssjuksköterskans har därför ett stort 

ansvar att stötta patienten genom den intraoperativa processen. För att 

operationssjuksköterskan ska kunna skapa en mellanmänsklig relation till patienten, i enlighet 

med Travelbee, är det av stort värde att undersöka patientens intraoperativa upplevelse. 

 

Syfte 

Att undersöka patienters intraoperativa upplevelse av att opereras i vaket tillstånd under 

lokalanestesi med avseende på operationspersonalens bemötande. 

	

METOD 
Design 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats valdes eftersom författarna önskade att 

studera individers levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Vid 

induktiv ansats samlas data genom empirisk metod (Polit & Beck, 2010).  

 

Urval 

Ett konsekutivt urval användes för att inkludera deltagare till studien. Detta urval var lämpligt 

eftersom alla tillgängliga patienter som opererades på den aktuella avdelningen och som 

uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades, tills dess att mättnad uppnåddes (Polit & Beck, 

2017). Inklusionskriterier för deltagande var patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp i 

vaket tillstånd under lokalanestesi, patienten skulle vara myndig samt förstå och uttrycka sig i 

svenska språket. Lugnande läkemedel preoperativt fick dock förekomma. Exklusionskriterier 

var nedsatt kognitiv förmåga.  

 

Intentionen var att inkludera mellan 10-12 patienter. Efter 12 genomförda intervjuer 

uppnåddes en mättnad i datan och datainsamlingen avslutades. Enligt Polit och Beck (2010) 

innebär mättnad att ingen ny information som främjar studien erhålls trots fler intervjuer. 
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Urvalets storlek kan även påverkas av kvaliteten på datan, det vill säga deltagarnas förmåga 

att ge information och reflektera över sina upplevelser. Har deltagarna god förmåga till detta 

kan mättnad i datan uppstå med hjälp av ett relativt litet urval. Urvalsgruppen varierade i form 

av kön och ålder vilket kan öka djupet och bredden i intervjuerna (ibid.).   

 

Av totalt 20 tillfrågade patienter tackade tre nej till deltagande, två patienters operationer blev 

förflyttade, två patienter drabbades av sjukdom och en patient lämnade avdelningen innan 

författarna hade möjlighet att intervjua. Av de 12 patienter som inkluderades i studien 

varierade åldern mellan 48 och 89 år, medelåldern var 70 år. Två av patienterna var män och 

resterande tio var kvinnor. Samtliga patienter hade genomgått en ögonoperation och beroende 

på diagnos varierade operationstiden mellan 15-90 minuter. Tre patienter var i behov av akut 

kirurgi medan övriga genomgick planerade operationer. Alla patienter, med undantag för en, 

hade tidigare erfarenheter av att ha opererats. Fyra hade erfarenhet av att ha blivit sövd medan 

en hade erfarenhet av att ha varit vaken under tidigare operation. Sex hade erfarenhet av att 

både ha varit vaken och sövd under tidigare operationer. Majoriteten hade någon form av 

eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Två av patienterna hade gått på 

universitet. Sex av patienterna hade erfarenhet av att ha arbetat inom hälso- och sjukvården. 

 

Kontext 

På operationsavdelningen för ögonsjukdomar möter patienten ett operationsteam som 

vanligtvis består av en undersköterska, operationssjuksköterska och kirurg. Ibland kan även 

en ögonsjuksköterska närvara under operationen och antalet kirurger kan variera. Den 

kirurgiska verksamheten består till största del av näthinne- och glaskroppskirurgi och är 

främst planerad men kan även utgöras av patienter i behov av akut vård. Patientens vistelse på 

sjukhuset omfattar som regel tre dagar, dag ett för inskrivning, dag två för operation och dag 

tre för postoperativ kontroll samt utskrivning. Författarna har genomgående i arbetet valt att 

benämna deltagarna som ”patienter”.  

 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade individuella intervjuer med öppna 

frågor. Intervjuerna gav patienterna möjlighet att berätta om sina upplevelser med egna ord. 

Detta gav i sin tur författarna en förståelse för patienternas levda erfarenheter och syn på 

upplevelsen (Danielson, 2012a). Semistrukturerade intervjuer var lämpliga att använda 

eftersom ett antal frågor inom det valda ämnet var tvunget att besvaras under intervjuerna och 
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säkerställer att intervjumaterialet hade ett liknande innehåll (Polit & Beck, 2010). Däremot 

togs inte frågorna i samma ordning utan författarna anpassade ordningen efter intervjuns gång 

(Danielsson, 2012a). Innan datainsamlingen påbörjades skapades en intervjuguide (Bilaga 1.) 

med färdiga teman som användes som stöd under intervjun. Intervjuguiden inleddes med 

demografiska frågor såsom ålder, kön, yrke, utbildningsnivå och tidigare erfarenheter av 

operation (Krag Jacobsen, 1993). Därefter följde öppna frågor som hade sin grund i 

forskningsfrågan och som var inspirerade av Travelbees omvårdnadsteori med fokus på 

operationssjuksköterskans roll. Vid de tillfällen där det var av intresse att få mer information 

ställde författarna stödfrågor såsom ”kan du utveckla detta lite mera?” och ”vad kände du?”. 

Intervjun avslutades med att fråga patienten om det fanns något ytterligare denne vill delge 

(Danielsson, 2012a).  

 

Intervjuguiden testades genom två pilotintervjuer för att kontrollera teknisk utrustning, 

intervjulängd och att frågorna motsvarade studiens syfte (Danielsson, 2012a). 

Pilotintervjuerna ökade dessutom författarnas förmåga att skapa ett tryggt och stimulerande 

samtal (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter provintervjuerna kompletterades intervjuguiden 

med en fråga där patienten uppmuntrades att beskriva vad ett gott bemötande innebar för dem. 

Syftet med frågan var att få patienten att fundera över hur väl definitionen av bemötandet 

överensstämde med verkligheten. Då innehållet i provintervjuerna besvarade studiens syfte 

kunde dessa inkluderas i studien.  

 

Tillvägagångssätt 

För att genomföra studien har ett godkännande från verksamhetschefen för en ögonklinik på 

ett universitetssjukhus i Mellansverige erhållits. Rekrytering av patienterna skedde med hjälp 

av avdelningschef på vald klinik. De patienter som uppfyllde studiens inklusionskriterier och 

som skulle opereras under en bestämd tidsperiod valdes ut. Ett informationsbrev (Bilaga 2.) 

skickades hem till patienten, tillsammans med kallelsen till operation. Några dagar efter att 

kallelsen skickades ut togs kontakt med patienterna, av författarna via telefonsamtal, för att 

informera muntligt om studiens syfte och bekräfta om personen ville delta eller inte. På grund 

av bortfall fanns behovet att inkludera fler patienter i studien för att uppnå tillräckligt stort 

urval. Patienter på avdelningen tillfrågades därmed om deltagande, i direkt anslutning till 

operationen, allt eftersom.  
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Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum på ögonavdelningen i samband med återbesöket dagen 

efter operationen. Innan påbörjad intervju informerades patienterna om studiens syfte och 

skriftligt samtycke erhölls (Bilaga 3.). Samtliga patienter tillfrågades även om medgivande till 

röstinspelning via mobiltelefon. Båda författarna närvarade vid intervjuerna men endast en 

höll i intervjun. Den andra författaren antecknade, ställde följdfrågor samt kontrollerade att 

alla ämnen i intervjuguiden berördes. Längden på intervjuerna varade mellan 4 -11 minuter. 

Inspelningarna fördes över till en personbunden dator med lösenord och raderas därefter från 

mobiltelefonen. I datorn förvarades även det transkriberade materialet under pågående studie. 

Kodningslistor skrevs för hand och ett nummer tilldelades varje patient i samband med 

intervjun vilka har förvarats avskilt från övrigt material. Kodningslistor, ljudfiler, 

transkriberat material samt samtyckesblankett har förvarats så att ingen annan än författarna 

har tillgång till materialet. Efter godkänt examensarbete kasseras samtligt insamlat 

datamaterial.  

	

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken bygger på en grundläggande respekt för andra människor och att undvika att 

människor som medverkar till forskning inte skadas eller utnyttjas. Det är viktigt att det som 

forskas om har en etisk motivering, det vill säga att forskningen kan leda till en förbättring för 

individen, professionen och samhället. Forskningsetiken syftar även till att värna om 

allmänhetens förtroende för högskoleutbildning och forskning. Sker forskningen på ett 

bristfälligt sätt minskar tilliten för studenter som utför arbetet (Kjellström, 2012). 

Etikprövningslagen (SFS, 2003:430) beskriver att forskning som behandlar och innehåller 

känsliga personuppgifter måste granskas vid någon av Sveriges regionala 

etikprövningsnämnder. Då denna studie inte innehöll någon intervention och är ett arbete på 

magisternivå krävdes inget godkännande av en etisk kommitté (Kjellström, 2012). Dock har 

forskningsetiska aspekter övervägts noggrant.  

 

Ett informationsbrev utformat enligt Vetenskapsrådet (2018) användes och patienterna fick 

skriva under ett informerat samtycke. Informationsbrevet innehöll dessutom information om 

studiens syfte, sekretesshantering samt att patienterna kunde välja att avbryta studien när som 

helst utan att de behövde ange orsak. Patienterna informerades även om att studien inte 

resulterade i några fördelar eller nackdelar jämfört med andra patienter. För att skydda 

patienternas identitet enligt patientdatalagen (SFS, 2008:355) har samtliga intervjuer 

avidentifierats med en kod. Författarna bedömde att risk för skada vid deltagande i studien var 
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mycket liten. Däremot kan kvalitativa intervjustudier ge upphov till situationer där deltagarna 

reagerar negativt på frågor under intervjun och kräver därför att författarna har ett etiskt 

kunnande för att hantera dessa situationer (Kjellström, 2012).  

 

Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet analyserades och bearbetades med kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys ansågs lämplig i 

denna studie eftersom metoden syftar till att identifiera variationer såsom skillnader och 

likheter i materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) samt ge en omfattande och bred 

beskrivning av ett fenomen (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Enligt Elo 

och Kyngäs (2007) är kvalitativ innehållsanalys en utmanande process eftersom inga tydliga 

riktlinjer för genomförande finns och den kräver därför att forskaren har en god analytisk 

förmåga.  

 

I varje text finns ett manifest innehåll och ofta även ett latent innehåll (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Manifest innehåll beskriver det textnära och uppenbara innehållet i 

intervjumaterialet medan latent innehåll handlar om en djupare tolkning och beskriver en texts 

underliggande budskap (Danielson, 2012b). Författarna ansåg att studiens forskningsfråga 

kunde besvaras genom manifest innehållsanalys varför denna valdes. Risken med att utesluta 

latent innehåll är att helheten i resultatet går förlorad, å andra sidan ställer latent innehåll 

större krav på åtgärder för att säkerställa trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).  

 

Den kvalitativa analysprocessen inleddes med att intervjumaterialet transkriberades ordagrant 

och skrevs ut i sin helhet av författarna. Transkribering av materialet skedde löpande under 

intervjuperioden. Det transkriberade materialet lästes därefter igenom ett flertal gånger för att 

skapa en helhetsbild. Vidare delades intervjumaterialet in i meningsbärande enheter, vilka 

bestod av meningar och stycken som hålls samman genom sitt innehåll. Författarna lade stor 

vikt vid att meningsenheterna inte skulle bli varken för stora eller för små. För stora 

meningsenheter kan innehålla flera betydelser och delar av innehållet kan riskeras att gå 

förlorade under analysprocessen medan för små enheter kan ge upphov till ett fragmenterat 

resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De meningsbärande enheterna kortades 

därefter ned genom kondensering, detta arbete utfördes gemensamt av författarna (se Tabell 

1). Materialet kodades enskilt för att sedan jämföras mellan författarna med målet att uppnå 
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konsensus. Koderna, som bestod av ett eller flera ord var en kort beskrivning som speglade 

meningsenheternas innebörd (ibid.). Koder med liknande innehåll förenades och utformades i 

sin tur till huvudkategori, kategorier och subkategorier, vilka var relevanta för studiens syfte. 

Kategorierna reflekterar det huvudsakliga budskapet i intervjuerna och är formade så att 

innehållet i en kategori har liknande innehåll och skiljer sig från innehållet i andra kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). Material får inte uteslutas på grund av att lämplig kategori 

saknas och material får inte platsa i flera kategorier eller hamna mellan två kategorier 

(Krippendorff, 2004).  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

Mm. Hur fick de dig att känna då.. att 

dom pratade mest med varandra? var 

det något som var lugnande eller 

besvärligt? 

Egentligen, på sätt och vis tycker jag 

personligen att de är väldigt bra när de 

berättar vad de gör under tiden…så man 

kan hänga med hela tiden. men de har väl 

sin grej att hålla på… så jag förstår att 

dom.  

Det är bra när 

personalen 

berättar vad de 

gör så man kan 

hänga med, men 

de har väl sitt att 

hålla på med.  

Önskan om 

mer 

information. 

Patientens 

upplevelse av 

information.  

Hur upplevde du vad som sas inne på 

operationspersonalen, alltså mellan 

personal eller hur dom pratade till 

dig? 

Dom pratade väl inte så mycket eller jag 

hörde väl inte riktigt, det var väl kanske 

eh ja fackspråk det förstår ju inte jag.  

Uppfattade inte 

operations-

personalens 

samtal, troligtvis 

fackspråk. 

Samtal 

mellan 

operations 

Personalen. 

Patientens 

upplevelse av 

det 

intraoperativa 

samtalet. 

Nämen att de passade upp när de 

behövdes och om man sa någonting… att 

de rättades till och sådär.  

Då hjälpte dem till med det? 

Ja 

Personalen 

erbjöd hjälp när 

behov fanns. 

Hjälpsam 

personal. 

Patientens 

upplevelse att 

få sina behov 

tillgodosedda.  
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RESULTAT  
Att undersöka patienters intraoperativa upplevelse av att opereras i vaket tillstånd under 

lokalanestesi med avseende på operationspersonalens bemötande resulterade i en 

huvudkategori. Utifrån huvudkategorin utformades sedan fyra kategorier samt två 

subkategorier (se Tabell 2). Resultatet presenteras nedan i löpande text under respektive 

kategori och illustreras med citat från intervjuerna.  

 

Tabell 2. Översikt huvudkategorier, kategorier och subkategorier.  

 

 

 

Betydelsen av operationspersonalens närvaro   

Samtliga patienter uppgav att de var mycket nöjda med operationspersonalens intraoperativa 

bemötande. Ett gott bemötande innebar olika saker för olika patienter och kännetecknades av 

tydlig information, trevlig och hjälpsam personal, känna sig omhändertagen, lugnande samtal, 

bli lyssnad på, känsla av trygghet och att känna sig avslappnad.  

 

”Jamen de är ju som de är här de.. väldigt glada, hjälpsamma och från scratch.. 

från början tills ah du ser ju.. till slutet.. jag tycker jag har fått ett väldigt bra 

bemötande. De är just att de är hjälpsamma.. informerar.. jaa”  

– Patient 8 

 

I berättelsen om bemötandet beskrev patienterna operationspersonalen som en homogen 

grupp och hade svårt att redogöra för de olika professionernas enskilda bemötande. Det var 

Huvudkategori Kategori  Subkategori  

 

 

Betydelsen av 

operationspersonalens 

närvaro   

 

Patientens upplevelse av 

information 

Tydlig och tillräcklig 

Otydlig och otillräcklig 

Patientens upplevelse av det 

intraoperativa samtalet  

Patientens upplevelse av 

trygghet och delaktighet  

Patientens upplevelse av att 

få sina behov tillgodosedda 
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svårt att avgöra vem som var undersköterska respektive operationssjuksköterska medan vem 

som var kirurg var självklart. Under operationen täcktes ansiktet över med ett skynke vilket 

försvårade möjligheten att se omgivning och uppfatta personalens kroppsspråk. I de fall 

operationssjuksköterskan kunde urskiljas beskrevs dennes bemötande som hjälpsamt och 

omhändertagande. Det framkom dock att kirurgen inte var lika aktiv i sitt bemötande i 

jämförelse med övrig operationspersonal och att det var svårt att uppfatta hur många läkare 

som fanns inne på salen.  

 

”Näe… de var nog två flickor  som började från början.. sen har jag en känsla 

av att de utökades då jag upplevde att de var manliga röster också i de hela.” 

 – Patient 7 

 

Ett gott bemötande, kunde förutom genom det som kommunicerades, yttras genom fysisk 

beröring. Det var viktigt att få en hand att hålla i om behovet fanns och på så sätt känna 

personalens närvaro. Att känna och veta att personalen var närvarande ledde till att 

patienterna kände sig avslappnade.  

 

”Jo dom pratade så lugnande hela tin på nåt vis och sa det är ingen fara det här 

och så och en satt bredvid mig och satt fram så att jag fick hålla i hennes hand. 

– Patient 6 

 

Patientens upplevelse av information 

Tydlig och tillräcklig 

En del av ett gott bemötande innebar att få god information vilket majoriteten av patienterna 

upplevde att de fick. Informationen innehöll bland annat instruktioner om hur patienten skulle 

ligga på operationsbordet, placering av sterildrapering, lokalbedövning, det som genomfördes 

under operationen och hur operationsförloppet fortlöpte. Patienterna var tvungna att ligga 

stilla på operationsbordet och uppmanades att säga till om de behövde röra på sig. De 

upplevde det viktigt att under operationens gång att få kontinuerlig information, för att på så 

sätt kunna förstå vad som hände och få en känsla av kontroll.  
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”dom förklarade jätte bra.. hur vad som kommer att hända och o nu… ja de är 

väldigt pedagogiska... visar hur jag ska gå tillväga när jag ska göra olika saker 

och berättade vad dom  skulle göra också. Så de de tyckte jag var bra.” 

 – Patient 11 

 

Behov av mängden information varierade mellan patienterna och det uppskattades att få 

frågan av operationssjuksköterskan hur mycket information som önskades. Det beskrevs även 

särskilt viktigt med tydlig information i händelse av förseningar eller plötsliga förändringar. 

Informationen hade en förmåga att minska oro. Några patienter beskrev dock att 

informationen som gavs intraoperativt var begränsad men att den ändå upplevdes som 

tillräcklig. Eftersom patienterna hade planerade läkarbesök på kliniken både dagen innan och 

dagen efter operationen upplevdes behovet av informationen under ingreppet i vissa fall 

överflödigt av patienterna. Det som inte uppfattades under operationen kunde patienten 

istället fråga om dagen efter.  

 

”Under ingreppet var de väl ingen… information eller… dom pratade ingenting 

om att nu gör jag det och nu det.. de gjorde dom inte.. och de gjorde inget.”  

– Patient 12 

 

Inför smärtsamma procedurer informerades patienterna om att det kunde göra ont. Detta var 

värdefull information eftersom patienterna då kunde förbereda sig på vad som skulle komma. 

Smärtan upplevdes också hanterbar när de visste att den var tillfällig.  

 

”När dom skulle bedöva mer då så talade dom om det så att jag visste nu 

kommer det, nu får jag hålla i mig, nu kommer det att göra ont igen…” 

– Patient 3 

 

Otydlig och otillräcklig  

Patienter upplevde även att den information som gavs under operationen var otydlig och i viss 

mån otillräcklig. Det framkom i intervjuerna att mycket information gick förlorad till följd av 

hörselnedsättning, trots att personalen blivit informerad om detta. På grund av 

hörselnedsättning var det under operationsförloppet svårt att förstå vad som hände och en 

rädsla att missuppfattas och verka ointresserad fanns.    
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”Nu är det så också att jag har sådan hörselnedsättning så mycket går förlorat 

för mig. Så om de pratade med mig uppfattade jag det nog inte. Även om jag 

talar om att jag inte hör så bra…”  

– Patient 2 

 

En patient berättade att hen, under operationens gång, upptäckte att kirurgen stötte på 

svårigheter men att ingen informerade patienten om detta. Det var dock inget som skapade 

oro. Andra orsaker till att informationen var otydlig var att viss operationspersonal talade det 

svenska språket dåligt. Informationen upplevdes även som svårbegriplig när den uttrycktes i 

facktermer. Då önskemål om mer information fanns upplevde patienterna att tidsbrist hos 

operationspersonalen kunde vara orsaken till otillräcklig information.  

 

”Jaa…det är klart man skulle kunnat veta lite mer kanske. Men.. de har de väl 

inte tid med.”  

– Patient 1 

 

Patientens upplevelse av det intraoperativa samtalet  

Patienterna upplevde att det intraoperativa samtalet i huvudsak bestod av kommunikation 

mellan operationspersonalen. Samtalet beskrevs som trevligt och professionellt vilket bidrog 

till en lugn atmosfär. Samtalet upplevdes mestadels handla om tekniska saker vilket gav 

uppfattningen att personalen var kunnig och det gav i sin tur en trygghetskänsla.  

 

”nja…nämen de var bra…de var ingen som ropade eller skrek eller någonting 

sådär och sen småpratade de med varandra hela tiden och de är också lite 

trevligt. // De är ju som när man var barn och fick vara med (skrattar) då 

somnade man till dom vuxnas prat.”  

– Patient 7   

 

Att inte vara delaktig i samtalet upplevdes inte som negativt. Däremot fanns en rädsla att 

operationspersonalen viskade om sådant de inte ville att patienten skulle höra vilket bidrog till 

en misstänksamhet gentemot personalen.  
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”Ja jag var rädd för att dom viska så om saker som dom, jag sa jag sa det att ni 

ni får, ni måste, ni får inte, ni måste tala sanning. Ja vi säger sanningen, det går 

så bra det det hära alltihop sa dom. Och du ligger så lugnt och still sa dom.”  

– Patient 6 

 

I samtalet mellan patient och operationspersonal låg fokus främst på patientens välbefinnande, 

till exempel bekväm positionering, smärtlindring och information kring ingreppet. Att 

samtalet var återhållsamt och inte berörde privatlivet upplevdes av patienterna som positivt. 

Vissa patienter upplevde dock att samtalet hade en mer personlig karaktär vilket skapade en 

känsla av att personalen brydde sig om patienten. Samtalet beskrevs handla om vart patienten 

bodde, husdjur och musikintressen. Att få beröm och bekräftelse under operationens gång var 

också något som uppfattades som positiv. 

 

”trevlig och glad och liksom bjöd på sig själv.. pratade om alldagliga saker 

liksom.. ahh de var klockrent.”  

– Patient 8  

 

Patientens upplevelse av trygghet och delaktighet  

Patienterna upplevde att de inte kände sig delaktiga under operation men att det inte 

uppfattades som något negativt. Att inte känna ett behov av delaktighet förknippades med att 

känna sig trygg i operationspersonalens händer. Patienterna beskrev att de kunde slappna av 

under operationen och inte behövde tänka på vad som skedde i omgivningen. De beskrev 

även känslor av att inte ha något att bidra med och att operationspersonalen därför fick 

bestämma. Andra berättade att operationen gick så snabbt och att möjlighet till delaktighet 

därmed var begränsad.  

 

”Sen tänker man att de här fixar dom. Nu är jag i deras händer och jag kan inte 

göra så mycket mer själv. Så att…”  

– Patient 4 

 

Erfarenheter från tidigare operationer kan i viss grad ha påverkat patientens känsla av 

trygghet. Patienter som hade erfarenhet av tidigare operationer hade en positiv inställning och 

ett ökat förtroende för personalen. Vissa patienter uttryckte sig likgiltigt kring sin delaktighet 

under operationen och menade att ”nu får man finna sig i situationen, operationspersonalen 
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gör sitt bästa”. De som kände sig delaktiga uttryckte att enbart deras närvaro var skäl för 

delaktighet och hade ingen önskan om att vara mer delaktiga. 

 

”Ahh.. man finns ju där (skrattar). // De är mig de ska greja med.”  

– Patient 9 

 

Det redogjordes även att det var operationspersonalens ansvar att möjliggöra delaktighet 

under operationen. Känslan av delaktighet ökade när operationspersonalen tog kontroller, 

såsom blodtryck och syresättning och det var betryggande att få höra att kontrollerna var bra.  

 

Patientens upplevelse av att få sina behov tillgodosedda  

Ett gott bemötande definierades bland annat som hjälpsam och omhändertagande personal 

och som ser till patientens behov. Behoven bestod till stor del av fysiska obehag såsom smärta 

och kyla och patienterna uppskattade när dessa kunde lindras. 

 

”Nämen att de passade upp när de behövdes och om man sa någonting…att de 

rättades till och sådär.”  

– Patient 9 

 

Under intervjuerna framkom berättelser där operationspersonalen hade tillgodosett patientens 

behov men även tillfällen där det varit svårt eller inte möjligt. Några patienter bevärades 

under operationen av klaustrofobi till följd av skynket som täckte ansiktet. 

Operationssjuksköterskan erbjöd sig att justera skynket för att underlätta andningen men detta 

var inte alltid tillräckligt för att skapa lugn i situationen. Patienterna redogjorde även att det 

var svårt att ligga stilla på operationsbordet till följd av smärta. Operationssjuksköterskan 

försökte då hjälpa patienten med lägesändringar men operationen kunde dock inte tillåta för 

stora ändringar i positioneringen. Personalen klandrades inte när behoven inte kunde 

tillgodoses och patienternas upplevelse av bemötande påverkades således inte negativt.  

	

”Och då när de tog bort allting då var ju jag iskall…jag frös ju så…så jättefint 

bemötande en varm filt.”  

– Patient 5	
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DISKUSSION  
Syftet med intervjustudien var att undersöka patienters intraoperativa upplevelse av att 

opereras i vaket tillstånd under lokalanestesi med avseende på operationspersonalens 

bemötande. Resultatet av studien visar att samtliga patienter upplevde ett mycket gott 

bemötandet under operationen. Beskrivningen av ett gott bemötande skiljde sig åt mellan 

patienterna, däremot var de eniga om att tydlig och tillräcklig information intraoperativt är 

viktigt för att skapa en känsla av kontroll och trygghet. Dock fanns en önskan om mer 

information under ingreppets gång för att kunna förstå operationsförloppet. Samtalet i 

operationssalen upplevdes av många patienter som lugnande och professionellt. Att känna sig 

trygg i personalens händer bidrog till att patienterna inte upplevde något behov av att vara 

delaktiga. Att få sina behov tillgodosedda intraoperativt beskrevs som ett gott bemötande, 

dock fanns det tillfällen då behoven inte kunde tillgodoses. 

	

Resultatdiskussion  

Betydelsen av operationspersonalens närvaro 

Patienterna i vår studie uppgav att ett gott bemötande innefattar tydlig information, hjälpsam 

och trevlig personal och en känsla av trygghet. Eftersom begreppet bemötande är svåröversatt 

är det svårt att finna internationella studier inom området bemötande (Fossum, 2013). 

Däremot finns ett flertal studier som beskriver patienters, både positiva och negativa, 

upplevelse av operationspersonalen uppträdande. I en studie av Leinonen och medarbetare 

(2003) var humor, noggrannhet, vänlighet och trovärdighet önskvärda karaktärsdrag hos 

sjuksköterskan. Att operationspersonalen inte uppträder stressat utan tar sig tid och är 

närvarande beskrivs som god vård och skapar en känsla av trygghet (Hankela & 

Kiikkala,1996; Karlsson et al., 2012). Detta överensstämmer med resultatet i vår studie då 

patienterna upplevde personalens närvaro som lugnande.  

 

Att under operationen ha ögonkontakt försäkrar patienten om att sjuksköterskan är närvarande 

och skapar en känsla av bekräftelse och välbefinnande (Karlsson et al., 2012; Kelvered et al., 

2011). I denna studie hade patienterna inte möjlighet att se under operationen eftersom 

ansiktet var övertäckt. Därför kan fysisk beröring ha varit särskilt betydelsefullt för att känna 

lugn. Detta är även beskrivet i en studie av Caddick och medarbetare (2012), att oro under 

operationen till stor del berodde på att patienterna hade ansiktet övertäckt vilket minskade 
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möjligheten till kommunikation. Att då använda andra sätt att kommunicera på såsom fysisk 

beröring kunde minska denna oro (ibid.).  

 

I en studie av Hankela och Kiikkala (1996) framkom det att patienterna hade svårt att skilja på 

operationspersonalen eftersom samtliga var klädda identiskt och bar munskydd, vilket även 

bekräftas i vår studie. Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) inleds den 

mellanmänskliga relationen med ett första möte mellan sjuksköterskan och patienten. I det 

initiala mötet betraktar parterna inte varandra som unika individer utan de ser varandra som 

enbart “sjuksköterska” och “patient”. Genom observation kan parterna successivt skapa en 

bild av varandra och således bryts de stereotypa rollerna ned (ibid.). Att patienterna i studien 

inte hade möjlighet att se personalen och inte heller skilja dem ifrån varandra kan ha försvårat 

utvecklingen av den mellanmänskliga relationen. Patienterna hade inte heller möjlighet att 

uppfatta personalens kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Dock upplevs detta inte ha påverkat 

patienternas helhetsintryck av operationspersonalens bemötande.  

 

Patientens upplevelse av information 

Majoriteten av patienterna var nöjda med informationen som gavs intraoperativt och upplevde 

den som både tydlig och tillräcklig. Det fanns dock önskemål av att få mer information. Enligt 

Rhodes och medarbetare (2006) är bristen på kommunikation identifierat som en av de största 

faktorerna till patienters missnöje med vården. Tydlig information om vad som sker möjliggör 

delaktighet och skapar en kontrollkänsla (Hendersson, 2003). Vikten av kontinuerlig 

information beskrivs även i vår studie som en förutsättning för att kunna förstå vad som sker. 

I ett flertal studier uppmärksammas att patienter inte alltid vet vilka frågor de ska ställa till 

sjuksköterskan för att få mer information (Hankela & Kiikkala, 1996; Henderson, 2003). 

Därför önskas det att sjuksköterskan är aktiv och tar initiativ till samtal (Hankela & Kiikkala, 

1996). Detta var inget som uttryckligen framkom i vår studie däremot beskrevs det att 

informationen under ingreppet var begränsad och att de såg återbesöket som en ny chans att få 

svar på frågor de hittills inte fått besvarade.  

 

Behovet av mängden information varierade hos patienterna och det uppskattades att få frågan 

om hur mycket information som önskades. Detta framkommer även i en studie av Davis och 

medarbetare (2013), att informationen som ges bör vara individanpassad och för detaljerad 

information kan skapa oro (McCloud, Harrington & King, 2012). Travelbee (1971) menar att 

informationen som ges genom den perioperativa processen till stor del används för att 
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försäkra vårdpersonalen om att patienten har fått tillräckligt med information, snarare än att 

informationen ska ha en lugnande inverkan. Sjuksköterskan måste således vara införstådd i 

hur informationen ges och hur den uppfattas av patienten (ibid.).  

 

I resultatet framkom det att orsaker till otillräcklig information upplevdes vara tidsbrist samt 

svårigheter att förstå eller höra det som sades. Möjliga orsaker till bristfällig information finns 

även beskrivet i den vetenskapliga litteraturen. I en studie av McCabe (2004) beskrivs det att 

sjuksköterskorna inte har tid att kommunicera med patienterna till följd av tidskrävande 

arbetsuppgifter. Medan Kee och Miller (1999) beskriver att nedsatt hörsel, försvårar 

kommunikation och information. Denna problematik uppmärksammades vid ett flertal av 

intervjuerna och påverkade patientens förmåga att ta emot information. Att inte förstå vad 

som sägs eller att inte bli förstådd kan skapa stor stress och irritation hos individen (ibid.).  

 

Patientens upplevelse av det intraoperativa samtalet 

Vid vakenkirurgi finns det en ökad känslighet hos patienten att reagera negativt på ord som 

yttras mellan personalen, i form av tekniska och tillfälliga konversationer (Caddick et al., 

2012). Trots att detta beskrivs som ett vanligt förekommande problem under vakenkirurgi var 

det inget som framkom under någon av intervjuerna i vår studie. Att inte vara delaktig i 

samtalet upplevdes inte heller som negativt av patienterna i föreliggande studie utan att lyssna 

på samtalet mellan operationspersonalen beskrevs lugnande, vilket även bekräftas av Hankela 

och Kiikkala (1996). Det finns dock studier som redovisar det motsatta, det vill säga att det 

uteblivna samtalet kan skapa en känsla av övergivenhet och ensamhet (Karlsson et al., 2012).  

 

Patienterna i föreliggande studie upplevde det intraoperativa samtalet som trevligt och 

professionellt. Det fanns en skillnad i att vissa patienter uppskattade ett distraherande samtal 

medan andra önskade ett informativt samtal. Kommunikationen och samtalet har en stor 

betydelse för utvecklingen av den mellanmänskliga relationen eftersom det är där känslor, 

behov och tankar förmedlas (Travelbee, 1971). Enligt Kelvered och medarbetare (2011) 

observerar operationssjuksköterskan patientens behov och lyssnar till vad patienten säger och 

hur det sägs. Med hjälp av ord och ett behagligt tonläge kan operationssjuksköterskan ingjuta 

lugn och skapa en god atmosfär på operationssalen (ibid.), vilket personalen tycks ha lyckats 

med i föreliggande studie.  
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Patientens upplevelse av trygghet och delaktighet 

I studien framkom det att patienterna inte upplevde sig delaktiga under operationen. Detta 

beskrevs inte som något negativt utan var ett resultat av att känna sig trygg i situationen. Att 

inte ha möjlighet att se omgivningen och vad personalen gör kan ge upphov till en känsla av 

kontrollförlust (Karlsson et al., 2012). Däremot visar forskning att patienter trots detta förlitar 

sig på personalens kunskaper och vågar lägga sin kropp i andras händer (Karlsson et al., 2012; 

Susleck et al., 2007). I artikeln av Karlsson och medarbetare (2012) beskrivs att patienterna 

rör sig mellan att vara synliga och osynliga under operationens gång. Vissa patienter var 

tacksamma att inte behöva vara en del av operationen men önskan att bli bekräftad och sedd 

som en unik individ kvarstod. Det framkom även i resultatet att möjligheten till delaktighet 

upplevdes begränsad till följd av ett snabbt operationsförlopp. I en intervjustudie av Costa 

(2001) beskrivs att det tidsbegränsade mötet mellan sjuksköterskan och patienten kan skapa 

brister i kommunikationen och i samordningen av vården. Den tekniska utvecklingen inom 

hälso- och sjukvården och de ständigt ökade produktionskraven beskrivs även riskera att 

omvårdanden dehumaniseras (ibid.). Trots att mötet med patienten är kort och intensivt menar 

Kelvered och medarbetare (2011) att det är viktigt att operationspersonalen fokuserar på den 

enskilda individen och dennes behov. Troligtvis har operationspersonalen i vår studie lyckats 

med detta eftersom patienternas upplevelse av bemötandet inte påverkats negativt trots det 

snabba förloppet.  

 

Patientens upplevelse av att få sina behov tillgodosedda  

Patienterna redogjorde att operationspersonalen tog hänsyn till deras behov och försökte 

tillgodose dessa i största möjliga mån. Behoven bestod i huvudsak av fysiskt obehag. Det 

framkom bland annat att patienterna upplevde det besvärligt att behöva ligga stilla på 

operationsbordet. Beddoes och medarbetare (2008) beskriver att det är vanligt att uppleva 

obehag och smärta till följd av att behöva ligga stilla länge på operationsbordet. Enligt Palese 

& Infanti (2006) kan patienter som ligger bekvämt under operationen lättare samarbeta med 

operationspersonalen och lättare uthärda proceduren. Riksföreningen för operationssjukvård 

(2016) hävdar att operationssjuksköterskan tillsammans med operationsteamet ansvarar för att 

positionera patienten på ett säkert sätt. Enligt Travelbee (1971) uppstår en ömsesidig 

förståelse och kontakt mellan patient och sjuksköterska när denna kan tillgodose patientens 

behov vilket leder till ett förtroende för sjuksköterskan. Detta beskrivs som den sista fasen för 

att skapa en mellanmänsklig relation. Några patienter i vår studie upplevde inte att deras 

behov blev tillgodosedda men trots detta kunde en trygghet och ett förtroende för 
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sjuksköterskan uppnås, vilket samtliga patienter uttryckte. En mellanmänsklig relation tycks 

därmed ha skapats mellan patienterna och operationspersonalen i denna studie vilket är ett 

resultat av att operationspersonalen kunde se patienten som en unik person med individuella 

upplevelser (ibid.).  

 

Sammanfattningsvis var samtliga patienter mycket nöjda med operationspersonalen 

bemötande under operationen. Mycket av det som framkom som viktiga faktorer för att 

uppleva ett gott bemötande kunde bekräftas i den befintliga forskningen. Däremot fokuserar 

den tillgängliga forskningen till stor del på de negativa aspekterna i upplevelserna av 

vakenkirurgi, vilket skiljer sig från detta resultat då patienternas upplevelser i huvudsak 

uppfattades som positiva. Ur ett samhällsperspektiv finns det många fördelar med att ingrepp i 

lokalanestesi ökar. Att patienterna återhämtar sig snabbare leder till kortare vårdtider och 

minskade vårdköer vilket är en av alla fördelar (Rhodes et al., 2006). Patientlagen (SFS, 

2014:821) uppmärksammar patienternas rätt till delaktighet och det finns även en ökad 

medvetenhet i samhället som ställer högre krav på delaktighet och vårdkvalitet. Författarna 

anser dock att mer forskning av patienters upplevelse av vakenkirurgi behövs för att möta 

dessa krav samt upprätthålla kvalitativ operationssjukvård.		

 

Metoddiskussion 

En enkätstudie har många fördelar jämfört med en intervjustudie. Fördelarna är bland annat  

att många patienter kan studeras under kort tid och att det är kostnadseffektivt. Däremot finns 

det en risk att frågorna som ställs i enkäterna kan missuppfattas och det finns även risk för 

stort bortfall (Billhult & Gunnarsson, 2012). Dessutom måste enkäter vara väldigt 

välkonstruerade för att kunna ge utförliga svar om upplevelser och det är studiens syfte som 

slutligen avgör vilken metod som ska användas (Polit & Beck, 2010).  

 

För att få svar på studiens syfte användes en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade 

intervjufrågor. En intervjuguide utformades och provintervjuer genomfördes för att säkerställa 

att syftet besvarades. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 	

 

Trovärdighet 

Genom giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet kan, enligt Lincoln och Guba (1985), en 

studies trovärdighet bedömas. God trovärdighet innebär att studien har en hög vetenskaplig 

kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012). Trovärdighet kan uppnås om studien genomförs på 
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ett sådant sätt att forskarens förförståelse inte präglar resultatet men även att forskaren tydligt 

kan redovisa hur studien har genomförts (Polit & Beck, 2010). Under arbetsprocessen har 

grupphandledningar ägt rum och genom medverkan i dessa har studiekamrater kunnat granska 

studiematerialet. Författarna har under arbetets gång även låtit en handledare granska arbetet. 

Detta stärker studiens trovärdighet då det är en ytterligare försäkran om att analysen är 

välgrundad i datan (Henricson, 2012).  

 

Giltighet 

Giltighet innebär att studiens resultat och analysprocess svarar på det som är ämnat att 

undersökas (Polit & Beck, 2010). Hur valet av deltagare har genomförts har betydelse för 

resultatets giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Enligt Polit & Beck (2010) bör 

forskaren använda den urvalsstrategi som genererar största möjliga förståelse för fenomenet 

som ska undersökas. Hur väl urvalet har genomförts bedöms på mängden och kvaliteten på 

datan (ibid.). Författarna bedömde att mättnad framträdde relativt tidigt i intervjuprocessen 

och efter nio intervjuer upplevdes att ingen ny väsentlig information framkom. Däremot var 

urvalsgruppen i denna studie relativt homogen vilket kan ha inneburit att en liten spridning i 

erfarenheter av det undersökta fenomenet förekommit. Det hade därför kunnat vara av värde 

att inkludera patienter med större spridning i ålder och även andra typer av operationer. Detta 

hade eventuellt kunna genererat ett “rikare” material och inkluderat flera variationer i 

upplevelsen av fenomenet. Att ett flertal i populationen dessutom hade erfarenhet av att ha 

arbetat inom vården kan även ha påverkat deras upplevelse av bemötandet. Dessa erfarenheter 

kan ha lett till att patienterna kände sig bekväma i sjukhusmiljön samt underlättade tolkningen 

av den informationen som gavs.   

 

Kvaliteten på intervjuerna är även avgörande för kvaliteten på resultatet. För att erhålla 

kvalitativa intervjuer krävs att personen som intervjuas är villig att delta men det kräver även 

sakkunskap och hantverksskicklighet hos den som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2014). Att 

författarna har liten erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat mängden och kvaliteten på 

datan. Att bli en skicklig intervjuare sker genom upprepade intervjuer (ibid.). I den 

föreliggande studien genomfördes två pilotintervjuer, det hade dock varit önskvärt att 

genomföra fler men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt. Genom fler pilotintervjuer 

hade författarna troligtvis kunnat utvecklat sin intervjuteknik ytterligare (ibid.). Författarna 

upplevde dock att förmågan att ställa följdfrågor som genererade rika beskrivningar av 

fenomenet utvecklades allteftersom intervjuerna fortskred. Längden på intervjuerna varade 
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mellan fyra till elva minuter, vilket var kortare än vad författarna hade förväntat sig. 

Författarna har diskuterat vad möjliga orsaker till detta kan ha varit och kommit fram till att 

patienterna i huvudsak enbart beskrev positiva upplevelser av fenomenet. Kanske är det 

möjligt att patienter med goda upplevelser inte reflekterar över sin upplevelse på samma sätt 

som om upplevelsen hade varit negativ och att detta var orsaken till att intervjuerna inte nådde 

önskat djup. Kirurgin som patienterna i föreliggande studie genomgick hade som 

huvudsakliga syfte att förbättra eller förhindra försämrad syn vilket kan ha påverkat 

inställningen till operationen. Hade de intervjuade patienterna istället exempelvis genomgått 

cancerkirurgi kan det ha funnits mer tankar och reflektioner. Längden på intervjuerna kan 

även ha påverkats av att författarna kände viss stress vid intervjun eftersom för en stor andel 

av patienterna var intervjun ett oplanerat inslag under återbesöket och många uppgav att de 

hade en tid att passa. Svårigheter att förstå innebörden i begrepp som “bemötande” och 

“delaktighet” kan även ha resulterat i att patienterna hade svårt att ge uttömmande svar under 

intervjuerna.  

 

Tillförlitlighet 

För att läsaren ska kunna avgöra om studien är av god kvalitet och därmed tillförlitlig måste 

forskaren tydligt redovisa tillvägagångssättet och de åtgärder som vidtagits för att 

kvalitetssäkra studien (Polit & Beck, 2010). I metoden har författarna beskrivit hur 

analysprocessen genomförts och en tabell har använts för att förtydliga processen. Kvalitativ 

innehållsanalys har blivit kritiserad för att vara enkel och inte tillräckligt kvalitativ i sin natur 

(Elo & Kynäs, 2007). Polit och Beck (2010) påpekar dock att det är en utmanande uppgift att 

behålla neutraliteten i resultatet samt att kvalitativ innehållsanalys kräver stor skicklighet för 

att åstadkomma trovärdighet i materialet. Att båda författarna närvarande vid samtliga 

intervjuer och att stora delar av analysprocessen genomfördes gemensamt stärker studiens 

tillförlitlighet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Genom analysprocessen har 

författarna kontinuerligt diskuterat materialets relevans för syftet och därmed försökt 

säkerställa att inget betydande material har sorterats bort. Kodningen anses vara ett kritiskt 

moment i analysprocessen eftersom den syftar till att omvandla stora kvantiteter av text till 

enstaka ord varpå kategorierna sedan baseras på (Hsieh & Shannon, 2005). Därför kodades 

materialet enskilt för att sedan jämföras mellan författarna för att på så sätt uppnå konsensus. 

Enligt Krippendorff (2004) ska kategorierna vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande. 

Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) är detta en utmanande process eftersom 

materialet beskriver tätt sammanflätade upplevelser, vilket även författarna upplevde. Vidare 
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beskriver Graneheim & Lundman (2004) att en huvudkategori kan innefatta ett antal 

kategorier och underkategorier men på olika abstraktionsnivå. Kategorierna har således en 

hierarkisk relation till varandra (ibid.). Författarna valde därför att presentera materialet med 

en huvudkategori och utifrån denna kunde fyra kategorier utformas som mer ingående 

beskriver de olika faktorerna som definierade ett gott bemötande. Samtliga kategorier svarar 

för det manifesta innehållet i intervjuerna (ibid.). Att resultatet presenteras med citat anses 

även stärka studiens tillförlitlighet eftersom de motsvarar patienternas upplevelser och 

verifierar valet av kategorier (Polit & Beck, 2010).  

 

Graden av närhet och distans mellan forskaren och materialet varierar under analysprocessen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har tidigt under processen levt nära sitt 

material för att emellanåt distansera sig för att kunna hitta mönster i materialet, vilket stärker 

tillförlitligheten (ibid.). Dock hade författarna önskat att det hade funnits mer tid och utrymme 

för denna process, variationen mellan närhet och distans till materialet.  

 

Författarna bör i en kvalitativ studie reflektera kring sina erfarenheter och kunskaper om 

fenomenet som ska studeras (Henricson & Billhult, 2012). Eftersom detta kan bidra till en 

ökad medvetenhet om hur författarnas förförståelse kan påverka tolkningen av resultatet. 

Författarna har erfarenhet av att befinna sig på en operationssal i form av blivande 

operationssjuksköterskor och det kan därför ha funnits en förutfattad mening om hur 

patienterna skulle uppleva bemötandet. Förförståelsen hos författarna kan ha påverkat hur 

frågorna ställdes under intervjuerna men även hur svaren har tolkats (Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017). Författarna har valt att tolka materialet på en manifest nivå och anser att 

resultatet hade varit svårt att tolka på en latent nivå. Enligt Graneheim och medarbetare 

(2017) kan de vara klokt att avsluta analysen på en deskriptiv nivå om materialet inte är 

tillräckligt innehållsrikt. Hade författarna tolkat materialet på en latent nivå hade det 

förmodligen varit svårt att behålla neutraliteten.  

 

Överförbarhet 

Studiens överförbarhet bedöms utifrån dess förmåga att kunna generaliseras eller överföras 

till andra kontexter eller situationer (Henricson, 2012). Enligt Lincoln och Guba (1985) 

ansvarar forskarna för att tydligt beskriva studiens tillvägagångssätt så att läsaren kan bedöma 

studiens överförbarhet eller inte (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Författarna har 
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därför försökt beskriva studiens syfte, urval, datainsamling och analysprocess så pass väl att 

den som läser har möjlighet att avgöra detta.  

	

Forskningsetiska överväganden  

Författarna har reflekterat och tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekter som kom att 

uppstå under arbetets gång. Eftersom några patienter tillfrågades om deltagande, i direkt 

anslutning till operationen kan betänketiden ha uppfattats som begränsad. Enligt Kjellström 

(2012) är det viktigt att patienten tillåts tid till att fundera om de önskar att delta i studien eller 

inte och det är även angeläget att personen som deltar förstår innebörden av medverkan i 

studien. För att patienterna inte skulle känna sig tvingade att delta i föreliggande studie 

tillfrågades samtliga patienter av en sjuksköterska från avdelningen. Författarna bedömde att 

risken att inte kunna säga nej skulle vara större om författarna själva tillfrågade patienterna 

om deltagande.  

	

Klinisk relevans 

Syftet med föreliggande studie var att skapa en förståelse för patienters upplevelse av att 

opereras i vaket tillstånd med avseende på operationspersonalens bemötande. Studiens 

resultat kan förhoppningsvis utgöra ett hjälpmedel för hur operationspersonalens arbetssätt 

gällande bemötandet av den vakna patienten kan förändras och därmed leda till förbättringar 

som gynnar patienten. Operationssjuksköterskan kan även genom studien öka sin kunskap och 

förståelse för hur den vakna patienten upplever bemötandet. Kontinuerlig utbildning med 

fokus på bemötande, kommunikation, information och delaktighet bör ges till all personal 

som vårdar patienter som genomgår operationer i vaket tillstånd.  

	

SLUTSATS 
Det samlade resultatet tyder på att samtliga patienter var nöjda med operationspersonalens 

bemötande intraoperativt. Tydlig information, lugnt och professionellt samtal, känna sig trygg 

och få sina behov tillgodosedda beskrevs som ett gott bemötande. Att bemötandet har stor 

betydelse för patienternas upplevelse av trygghet är både författarna och tidigare forskning 

överens om. Genom att operationssjuksköterskan såg patienten som en unik person med 

individuella upplevelser kunde en mellanmänsklig relation uppnås.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
1. Ålder:_________ 
 
2. Kön:__________ 
 
3. Kod:__________ 
 
4. Yrke:_______________ 
 
5. Utbildning:  
Grundskola                                Gymnasium eller motsvarande       
 
Högskola/Universitet                Annan eftergymnasial utbildning 
 
6. Har du opererats förut? 

• Vad opererade du då?  
• Fick du sova eller var du vaken?  
• Tror du att den tidigare operationen har påverkat dina upplevelser av denna?  

 
Öppningsfråga 
Kan du beskriva hur det var att vara vaken på operation? 
 
Bemötande  
Kan du beskriva vad ett gott bemötande är för dig?  
Kan du beskriva hur du upplevde kontakten med operationspersonalen? 
Kan du berätta hur du upplevde operationssjuksköterskans bemötande?  
 
Verbal kommunikation  
Kan du berätta hur du upplevde vad som sas inne på inne på operationssalen? 
 
Icke-verbal kommunikation 
Kan du berätta hur du upplevde du operationspersonalens kroppsspråk? 
 
Information 
Kan du beskriva vilken information du fick under ingreppet och hur upplevde du den? 
 
Delaktighet  
Kände du dig delaktig under operationen? 
Om ja: Kan du berätta vad som gjorde att du kände dig delaktig under operationen.  
Om nej: Kan du beskriva hur du hade kunnat känna dig mer delaktig under operationen.  
 
Tillgodose behov 
Hade du några särskilda önskemål under operation?  
Om ja: Kan du beskriva hur personalen bemötte dina önskemål 
Om nej: Gå vidare i intervjuguiden  
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Förslag till förbättring 
Kan du ge exempel på något som operationspersonalen skulle kunna förbättra i sitt bemötande 
gentemot dig? 
Om ja: Kan du beskriva på vilket sätt? 
Om nej: Gå vidare i intervjuguiden. 
 
Finns det något du vill tillägga? 
 
Uppföljande frågor 
Kan du förklara/berätta lite mer tydligare?  
Hur menar du?  
Kan du beskriva det närmare?  
Hur fick det dig att känna?  
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Bilaga 2. 
 
  
 

 

 

Informationsbrev till studiedeltagare 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om Du vill deltaga i en intervjustudie kring dina upplevelser av att vara 
vaken under en planerad operation i lokalbedövning.  
  
Vi är två legitimerade sjuksköterskor och studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot operationssjukvård på Uppsala universitet. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka 
patienters upplevelse av att opereras i vaket tillstånd med avseende på operationspersonalens 
bemötande. Förhoppningen är att studien skall kunna vara vägledande i fortsatt vård av 
patienter som är vakna under sin operation. 
 
Vi kommer via telefon kontakta dig om ca en vecka, från det att du mottagit din kallelse, för 
att fråga dig om deltagande i studien. Om du väljer att delta kommer intervjun att ske i 
samband med ditt återbesök dagen efter operationen i ett avskilt rum på ögonavdelningen. 
Intervjun beräknas ta ca 20-30 minuter. Din vård kommer inte påverkas om du väljer att delta 
i studien eller inte. Det är frivilligt att delta och du som väljer att delta kan när som helst 
avbryta din medverkan utan att ange varför. Intervjuerna kommer att spelas in elektroniskt 
och ingen annan än forskarna kommer att få ta del av det insamlade materialet. Vid avslutad 
studie kommer alla ljudinspelningar att raderas. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt och vid publicering av examensarbetet kommer det analyserade materialet att 
vara avidentifierat. Det godkända arbetet kommer finnas tillgängligt för allmänheten i en 
databas för examensarbeten.  
  
Om Du har några frågor får du gärna kontakta oss via e-post. 
 
Tack på förhand! 
 
Ansvarig för studien                                                       Handledare 
Debora Gärdhammar, Kristin Karlsson                          Ing-Marie Larsson 
Leg Sjuksköterska                                                          Specialistsjuksköterska intensivvård, 
Kristin.Karlsson.1520@student.uu.se                            Universitetslektor, MD 
Debora.Gardhammar.6166@student.uu.se                     Ing-marie.larsson@surgsci.uu.se  
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Bilaga 3. 

Samtyckesblankett 
 
Jag samtycker härmed till att delta i studien “patienters upplevelser av att opereras i 
lokalanestesi”. Jag har erhållit muntlig och skriftlig information angående studien och är 
införstådd med att deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
Jag ger också mitt medgivande till att detta samtal röstinspelas och analyseras under 
förutsättning att sekretess tillämpas.   
       
Datum & Ort: 
 
Signatur: 
 
Namnförtydligande: 
 
Mailadress (ej obligatoriskt):  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


