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Nyckelord   
Regional anestesi, vaken, kvalitativ, trygghet 

ABSTRACT 
Bakgrund: Patienter i regional anestesi är den grupp som är mest drabbad av oro. Tidigare 

forskning visar att trygghet är en viktig del för minskad oro. Dock har ingen tidigare studie 

haft trygghetsbegreppet som huvudfokus. Teorin Fundamentals of Care fokuserar på relationen 

mellan sjuksköterska och patient och hur den kan tillgodose individuella 

omvårdnadsbehov. Syfte: Syftet är att analysera den vakna patientens upplevelser av trygghet 

under regional anestesi. Metod: Litteraturstudie med systematisk ansats. Kvalitativ 

innehållsanalys. Sex kvalitativa artiklar analyserades utifrån det övergripande 

temat: Trygghet. Resultat: Litteraturstudien finner att för att den vakna patienten i regional 

anestesi ska uppleva en känsla av trygghet krävs att en etablerad vårdrelation skapas mellan 

anestesisjuksköterska och patient. För att åstadkomma och upprätthålla en känsla av trygghet 

krävs att fyra komponenter beaktas. Dessa är tillit, närvaro, kunskap och 

omhändertagande. Slutsats: Trygghet förbättrar upplevelsen av att vara vaken under regional 

anestesi. Tiden före och under anestesi präglas ofta av stress, tidsbrist och det är många 

aktiviteter ska utföras. Det finns då risk för att patienter känner oro, utsatthet 

och otrygghet.  Anestesisjuksköterskan kan skapa trygghet för patienten med hjälp av relativt 

enkla medel, utan att det behöver ta tid från andra arbetsuppgifter.   
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INLEDNING 

  

Trygghet inom regional anestesi  
Trygghet kan definieras som att känna sig säker i sin situation. Att känna sig säker kan i sin tur 

definieras som ett känslomässigt tillstånd där inget hot om fysisk eller psykologisk skada är 

närvarande. Begreppet trygghet kan delas in i fyra bidragande attribut nämligen tillit, 

omhändertagande, närvaro och kunskap. Tillit skapas genom en välfungerande sjuksköterska-

patientrelation och en förutsättning för trygghet är att denna relation skapas och 

upprätthålls. Omhändertagande innebär att sjuksköterskan ska vara tillgänglig, förutseende och 

uppföljande i sin omvårdnad av patienten. Närvaro innefattar dels sjuksköterskans fysiska 

närvaro men även hens tillgänglighet och nåbarhet. Kunskap består av patientens tillit till 

personalens kompetens men attributet innefattar också att få adekvat och förståelig information 

om sin egen situation och sitt hälsotillstånd. Sjuksköterskor som uppvisar kompetens och 

kunnighet i alla omvårdnadsaspekter bidrar till trygghet för patienten (Mollon, 2014).  

  

Patienter som ska genomgå regional anestesi är den grupp som visar på störst ångest och oro 

inför induktion (Haugen et al., 2009). Hur sjuksköterskor arbetar och samarbetar på 

operationssalen är viktigt för patientens känsla av trygghet och säkerhet. Många patienter kan 

känna oro och då är det viktigt att sjuksköterskan finns där för patienten genom att samtala eller 

att hålla hand. Särskilt viktigt är detta för patienter i regional anestesi (Hanssen, Smith Jacobsen 

& Skråmm, 2020). Närhet och nåbarhet till anestesisjuksköterskan stärker patientens känsla av 

tillit (Karlsson, 2013). Anestesisjuksköterskan måste veta hur en god relation snabbt kan 

etableras för att bestämma vilka behov varje specifik patient har för att känna sig trygg och 

lugn (Bull & Fitzgerald, 2006).   

  

Teoretisk utgångspunkt - Fundamentals of Care 
Fundamental care (eng.) syftar till att tillfredsställa de grundläggande omvårdnadsbehov den 

enskilde patienten har, oavsett hälsostatus och vårdnivå. Termen “fundamental” betonar att 

omvårdnaden är central för patientens välmående och för ett optimerat tillfrisknande. Inom 

omvårdnad har också ett ökat fokus på termen personcentrerad vård uppstått. Personcentrerad 

vård innebär att patienten är delaktig i beslut som tas gällande vård och behandling och även 

att hänsyn tas till varje patients unika fysiska, psykosociala, kulturella och emotionella behov 

(Kitson, 2016). 
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Teorin Fundamentals of Care (FoC) behandlar omvårdnad i dess grundläggande delar. Centralt 

för ramverket är relationen mellan patient och sjuksköterska. Relationen är baserad på 

sjuksköterskans engagemang i omvårdnaden av patienten. FoC vill fånga upp alla delar som 

påverkar vården ur relationsperspektivet patient-sjuksköterska. Delarna förklaras som en 

ständigt interagerande helhet uppdelad i tre dimensioner (Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & 

Lyons, 2013). I det här arbetet har dimensionen Etablerad vårdrelation valts ut som teoretisk 

utgångspunkt, då den behandlar de aspekter av psykosocial grundläggande omvårdnad som 

patienter i regional anestesi har behov av. För läsbarhet kommer begreppens svenska 

översättningar av Muntlin & Jangland (2020) att användas.  

  

Etablerad vårdrelation består av fem komponenter. De ska inte ses som en checklista, utan 

snarare som en dynamisk modell där man hela tiden rör sig mellan de fem olika 

komponenterna. Komponenterna Skapa förtroende och Reflektera och utvärdera kan fungera 

som bokstöd inom vilka man ska arbeta med sjuksköterska-patient relationen. I det första steget 

byggs tilliten upp och uppföljningen gör att patienten känner delaktighet vilket bidrar till att 

tilliten behålls genom hela vårdrelationen. Komponenten Vara närvarande innebär att ge 

patienten sin odelade uppmärksamhet genom att vara både fysiskt och mentalt närvarande. Att 

vara en god lyssnare samt att inneha förmåga att avläsa icke-verbal kommunikation är faktorer 

som främjar närvaro. För att kunna Förutse behov måste sjuksköterskan ha en öppen 

kommunikation med patienten om hens behov och vara inlyssnande på de förändringar i dessa 

behov som eventuellt kan komma att uppstå. Komponenten innefattar också att kunna 

identifiera och bemöta behov som kan uppstå relaterat till omgivningen. Vara påläst är den 

fjärde komponenten. Den innebär att ta reda på vad patienten själv anser viktigt i sin egen vård 

och vad som eventuellt oroar hen, för att kunna tillgodose individuella behov. Sjuksköterskan 

måste acceptera att patienten är expert på sin egen upplevelse (Feo et al., 2017).  

  

Problemformulering   
Patienter som genomgår regional anestesi är den patientgrupp som rapporterar störst andel oro 

och ångest innan induktion. Då dessa patienter ofta är vakna under ingreppet finns flera åtgärder 

anestesisjuksköterskan kan vidta för att lindra oro. För att patienten inte ska känna oro, utan 

istället trygghet, krävs att trygghetsbegreppets alla beståndsdelar beaktas. Det finns flertalet 

studier som handlar om patienters upplevelser av att befinna sig i regional anestesi. Dessa 
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studier har haft ett helhetsgrepp kring patientupplevelser generellt. Det saknas studier med 

fördjupning specifikt inom trygghetsbegreppet relaterat till regional anestesi.  

 

Syfte   
Syftet är att analysera den vakna patientens upplevelser av trygghet under regional anestesi.  

  

METOD   

 

Design  

En litteraturstudie med systematisk ansats har genomförts. Polit & Beck (2021) 

beskriver kvalitativa litteraturstudier som en syntes av evidens från existerande forskning. 

Användandet av en förenklad systematisk metod skapar en systematisk ansats.  

  

Sökstrategi   

Artikelsökning har utförts i databasen CINAHL då den samlar artiklar inom omvårdnad, 

sjukvård och folkhälsa vilket överensstämmer med vårt problemområde.  

 

Inklusionskriterier för studier som eftersökts var att de skulle handla om någon form 

av regional anestesi, ha en kvalitativ design, vara vårdvetenskaplig, ha ett patient-

perspektiv, vara publicerad 2005 eller senare samt vara skriven på engelska eller 

svenska. Exklusionskriterier var kvantitativa studier, studier med population <18 år, 

tandvårdsrelaterade studier och studier bakom betalvägg, då kostnader anses omotiverade. 

Vid en första sökning upptäcktes att ett antal artiklar rörde tandvård vilket inte var av intresse 

för syftet. 

 

För att finna relevanta sökord gjordes en grovsökning. Där framkom att olika benämningar för 

regional anestesi används. Därtill var CINAHL subject headings vägledande i val av 

sökord. För att uppnå sensitivitet har alla kända synonymer för regional anestesi använts i 

kombination med qualitative för att hitta alla kvalitativa studier som berör regional 

anestesi. Med tillägg av sökorden trust, safety eller security uppnådes specificitet och 

resterande urval gjordes utefter inklusions- och exklusionskriterier.  Sökning redovisad i tabell 

1 genomfördes i CINAHL den 29 januari 2021.  
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Tabell 1, redovisning av artikelsökning.  

Sökord  Antal träffar  Inkluderade i resultat 

local anesthesia OR neuraxial 

anesthesia OR regional anesthesia 

OR anesthesia conduction OR 

spinal anesthesia OR epidural 

anesthesia  

 20 335   

qualitative AND (local anesthesia 

OR neuraxial anesthesia 

OR regional anesthesia OR 

anesthesia conduction OR spinal 

anesthesia OR epidural anesthesia)  

 135   

qualitative AND (local anesthesia 

OR neuraxial anesthesia OR 

regional anesthesia OR anesthesia 

conduction OR spinal anesthesia 

OR epidural anesthesia) AND (trust 

OR safety OR security)  

 

Limits: publicerad 2005 eller 

senare, engelska och svenska som 

språk  

 20   6 

 

Bearbetning och analys   

För översikt över inkluderade studier, se bilaga 1. Vid granskning av de utvalda studiernas 

kvalitet användes Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU] (2020) Bedömning av 

studier med kvalitativ metodik (bilaga 2). Vid granskning av studier fungerade mallen som ett 

stöd för författarna i bedömningen av studiernas styrkor och svagheter. Granskningsmallen är 

utformad som en checklista där varje del i den granskade studien bedöms. I avgörandet 

om respektive studie håller hög, måttlig eller låg risk för systematiska fel finns inga satta 

gränser, utan det avgörs av granskaren (SBU, 2017).   

 

I värderingen lades stor vikt vid huruvida studiens syfte var väldefinierat och dess resultat 

följde en logisk ordning samt var begripligt och tydligt beskrivet. Även hur tydligt respektive 
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artikels författare beskrivit sitt tillvägagångssätt vad gäller urval, datainsamling 

och analys granskades. Urvalet skulle vara relevant och försvarbart i förhållande till den metod 

som studiens forskare anger, detsamma gäller för datainsamlingen. Analysprocessen måste 

vara noggrant beskriven för att det ska vara möjligt att se hur resultatet genererats. Detta för att 

ha möjlighet att bedöma studiens trovärdighet (Willman & Stoltz, 2017). 

Till hjälp i bedömningen av kvalitetsnivå användes SBU:s (2017) Kriterier för bedömning av 

vetenskaplig kvalitet (bilaga 3).  

 

Resultatanalysen har utförts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Metoden är en analys av 

innehållet i berättelser för att identifiera sub-teman och mönster i det insamlade materialet. 

Materialet bröts ned till meningsenheter som representade huvudfynden från varje 

artikel. Genom att jämföra och kategorisera huvudfynden skapades sub-teman. Sedan följde 

en analys av sub-temana på ett djupare plan för att på så sätt kunna skapa ett övergripande 

tema. Detta tema användes sedan för att beskriva fenomenet. För att minimera risken för 

feltolkningar av innehållet, värderades och diskuterades fyndens innebörd författarna 

sinsemellan (Evans, 2002). Efter att ha analyserat de utvalda meningsenheterna visade det sig 

att innehållet sammanföll väl med Mollons (2014) definition av trygghet. Meningsenheterna 

delades in i sub-teman och det övergripande temat blev trygghet, då begreppen gemensamt 

konstituerar trygghet enligt Mollon (2014). Se tabell 2 för exempel på analysförfarande.  

 

Tabell 2, exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Sub-tema Tema 

Ögonkontakt ger en känsla av bekräftelse och 
trygghet i en, för patienten, utsatt situation 

Närvaro Trygghet 

När patienterna kände tillit gjorde det dem 
trygga och säkra.  

Tillit 

Patienten kände trygghet när den fick träffa 
samma anestesisjuksköterska som den träffat 
preoperativt. 

Omhändertagande 

Patienterna underströk vikten av förklaringar 
och information under operationen som en 
viktig trygghetsfaktor. 

Kunskap 

  

Forskningsetiska överväganden   
För att upprätthålla forskningsetisk kvalitet har översättningar gjorts noggrant och vedertagna 

svenska översättningar använts då de funnits tillgängliga. Referenser och eventuella citat har 

hanterats varsamt så att källan tydligt framgår. För att undvika förfalskning och fabrikation har 

all data presenterats oavsett om den stödjer de ursprungliga antagandena eller ej. Analyser har 
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genomförts nogsamt för att inte förvränga det ursprungliga resultatet. Endast artiklar som har 

tillstånd från en etisk kommitté eller som inkluderar en noggrann beskrivning av etiska 

överväganden har inkluderats i arbetet. 

 

RESULTAT  

 

Trygghet  

Patienter som är vakna och i regional anestesi när de opereras har ett behov av att känna sig 

trygga. När upplevelse av trygghet infinner sig ger det en känsla av välbefinnande (Ericson, 

Hult & Kumlien, 2018). Att befinna sig på operationsbordet i vaket tillstånd under regional 

anestesi kan innebära motstridiga känslor. Det uppstår en känslokonflikt där vakenheten å ena 

sidan kan ge en känsla av delaktighet, å andra sidan kan det innebära att man upplever sig 

utelämnad och ensam. Växlingen i upplevelse innebär att man kan uppleva trygghet och 

utsatthet om vartannat (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & Almerud Österberg, 2012).  

 

Närvaro  

Närvaro är en främjande faktor för trygghet. Inom begreppet närvaro ryms flera olika 

företeelser som alla bidrar till patientens upplevelse av trygghet och välbefinnande. Ericson och 

medarbetare (2018) beskriver hur patienterna upplever att en närvarande anestesisjuksköterska 

som ser och känner hens individuella behov resulterar i en känsla av trygghet. Karlsson och 

medarbetare (2012) bekräftar detta genom att påvisa hur en vårdares närvaro ger en känsla av 

tillit och bekräftelse.   

  

Inom anestesisjukvård handlar närvaro förutom den psykologiska närvaron även mycket om 

den fysiska närheten. Då patienten befinner sig i en främmande miljö uppstår ett behov av att 

ha någon i sin omedelbara närhet eller till och med direkt vid sin sida för att känna trygghet 

(Bergman, Stenudd & Engström, 2011; Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2015). Ericson och 

medarbetare (2018) menar att trygghetskänslan förstärks ytterligare om anestesisjuksköterskan 

befinner sig inom patientens synfält snarare än till exempel bakom patientens huvud eller 

bakom ett skynke. Förutom att befinna sig inom patientens synfält betonar Karlsson och 

medarbetare (2012) vikten av att upprätthålla ögonkontakt. Detta ger patienten en känsla av 

bekräftelse och trygghet eftersom hen befinner sig i en utsatt situation. Vidare beskrivs att 

patienten vill ha anestesisjuksköterskans uppmärksamhet i form av direkt kontakt, såsom fysisk 
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närhet och spontan konversation snarare än via monitorer och apparater. Den direkta kontakten 

kan ges i form av till exempel beröring och det bidrar till att stärka patientens känsla av 

trygghet. Som ett exempel gavs att patientens puls mäts för hand istället för att endast läsa av 

värden på en monitor. I studien av Ericson och medarbetare (2018) framkom att en bidragande 

känsla till trygghet var att få hålla anestesisjuksköterskans hand. Då kontakt och närhet inte 

erbjuds under anestesin finns det risk att patientens tillit till anestesisjuksköterskan äventyras 

(Karlsson et al., 2012).  

  

Tillit 

Tillit är ytterligare ett attribut som bidrar till att skapa trygghet. Tillit antingen byggs upp eller 

bryts ned beroende på hur relationen mellan patient och anestesisjuksköterska utvecklas. 

Patienter kan uppleva att när de blir tillsagda vad de ska göra, utan att själv kunna påverka eller 

diskutera resultatet, leder det till bristande tillit (Mauleon, Palo-Bengtsson & Ekman, 2007). 

Bager och medarbetare (2015) beskriver att redan uppbyggd tillit kan förstöras av oförutsägbara 

händelser som patienten inte informerats om innan. Har anestesisjuksköterskan bristande 

förmåga att ta hänsyn till patientens tidigare upplevelser kan det också vara skadligt för tilliten.  

  

Avsaknad av tillit har visat sig leda till känsla av otrygghet hos äldre patienter medan en 

tillitsfull relation till anestesisjuksköterskan gjorde att patienterna kände sig trygga och säkra. 

Att uppleva tillit kunde dessutom få patienterna att känna kontroll även i situationer som, för 

dem, var svåra att förstå (Mauleon et al., 2007). I Bager och medarbetares (2015) studie 

beskrivs tillit till och med som en nödvändig faktor för att kunna uthärda ett ingrepp i regional 

anestesi. Ericson och medarbetare (2018) visar på att patienterna kände tillit i att överge 

kontrollen så länge de som arbetar på salen uppfattades som professionella och skickliga.  

  

Kunskap  
Att förstå och ha kunskap om vad som händer och vad som ska hända är en grund för att 

patienten ska uppleva trygghet. Information preoperativt om vad som ska hända under 

operationen och förklaringar av vad som sker under operationen är en viktig trygghetsfaktor 

(Bergman et al., 2012; Ericson et al., 2018). I Bager och medarbetares (2015) studie påvisas att 

kunskap och förståelse är nödvändiga faktorer för att utstå ett ingrepp i vaket tillstånd. Studien 

visar också på att tidigare anestesier är en källa till kunskap och erfarenhet, vilket ger en känsla 

av trygghet, välbefinnande och förtroende när patienten ska genomgå en ny anestesi.  
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Preoperativ och fortlöpande information och sjukvårdspersonalens fokus beskrivs i en studie 

som ovärderlig för patienternas känsla av trygghet och välbefinnande. Om händelser inträffar 

som inte stämmer överens med den information man fått, kan det innebära otrygghet (Bager et 

al., 2015). Vidare beskrivs hur okunskap/oförståelse för vad som händer bidrar till ångest och 

otrygghet och bristande information kan leda till oförmåga att känna tillit och trygghet 

(Mauleon et al., 2007). Eventuell utsatthetskänsla och brist på kontroll kan motverkas om 

patienten kan lita på vårdgivarens expertkunskap och när patienterna upplever att vårdgivarna 

är kompetenta yrkesutövare (Ericson et al., 2018; Karlsson et al., 2012).  

  

Omhändertagande 
Vakna patienter i regional anestesi är beroende av omhändertagande och av att ha någon som 

är vid deras sida genom operationsförloppet. Det gör att de kan känna sig trygga och få 

upplevelsen av att inte vara lämnade ensamma. Att på operationssalen få möta den 

anestesisjuksköterska man träffat vid ett preoperativt möte kan inge en känsla av trygghet 

(Pulkkinen et al., 2016). Vidare gör ett professionellt omhändertagande att patienter upplever 

lugn och erhåller en känsla av tillit till personalen (Bergman et al., 2012). En känsla av 

omhändertagande skapas genom vårdpersonalens professionalism och deras förmåga att 

ge omvårdnad (Bager et al., 2015). Bristande omhändertagande, i form av till exempel 

otillräcklig smärtlindring, kan förorsaka att det lidande patienten upplever hindrar 

kommunikation. Det skapar ångest och rädsla då patienten inte kan tänka på något annat än sin 

smärta (Mauleon et al., 2007). 

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att flera komponenter behövs för att uppleva trygghet i 

vaket tillstånd under regional anestesi. Anestesisjuksköterskans närvaro, både rumslig och 

emotionell, har en positiv inverkan på upplevd trygghet. Då finns möjlighet att bilda en tillitsfull 

relation där patienten kan känna sig delaktig och sedd. Tilliten och tryggheten byggs upp genom 

förberedande och kontinuerlig information så att patienten får förståelse och kunskap om sin 

situation och vad som händer. Även anestesisjuksköterskans skicklighet och kompetens är av 
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betydelse. Ett professionellt omhändertagande med väl utfört omvårdnadsarbete ger möjlighet 

till upplevd trygghet.  

  

I begreppet Etablerad vårdrelation ingår de delar som också beskrivs som komponenter 

i Mollons (2014) beskrivning av trygghetsbegreppet. Det finns flera beröringspunkter mellan 

dessa. I beskrivningen av hur en Etablerad vårdrelation av Feo et al. (2017) skapas ingår Skapa 

förtroende, Reflektera och utvärdera, Vara närvarande, Förutse behov och att Vara påläst. De 

korresponderar förvånansvärt väl med hur Mollon (2014) menar att trygghet kan skapas för 

patienten. Skapa förtroende-begreppet stämmer väl tillsammans med Tillit. Förutse 

behov och Reflektera och utvärdera är delar av Omhändertagande. Vara närvarande och 

Närvaro berättar om samma fenomen. Även Att vara påläst och kunskap överensstämmer i sin 

betydelse.  

  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att för att patienter ska uppleva trygghet krävs alla 

komponenter i Mollons (2014) definition av trygghetsbegreppet. När nyckelfynden i artiklarna 

som valts ut för studien granskades med teorin om Etablerad vårdrelation, blev det tydligt att 

beståndsdelarna i denna är essentiella för patientens upplevelse av trygghet. När 

komponenterna i Etablerad vårdrelation finns innebär det en närvarande sjuksköterska, tillit har 

skapats, patienten har tillräcklig förståelse och kunskap och en omhändertagande omvårdnad 

utförs. Komponenterna är oundvikliga att beakta i arbetet för att en trygg upplevelse för 

patienten ska kunna erhållas. Där patienterna upplever otrygghet återges hur de saknar någon 

eller några delar i både trygghetsbegreppet och i den för arbetet teoretiska 

referensramen Etablerad vårdrelation. Exempelvis i studien av Karlsson och medarbetare 

(2012) där tilliten och därmed tryggheten riskerar att äventyras om anestesisjuksköterskan 

brister i sin kontakt och närhet under operationen. Det framkommer även i resultatet av denna 

litteraturstudie hur patientens upplevelse av trygghet går till intet när hen inte blir sedd i sin 

unika person med sina unika behov. Det kan exemplifieras med hur bristande omhändertagande 

i form av inadekvat smärtlindring ger ett lidande och en rädsla, vilket är motsatsen till att känna 

en trygghet med avsaknad av hot om fysisk eller psykologisk skada. Den personcentrerade 

vården är då inte praktiserad och en känsla av utsatthet och otrygghet drabbar patienten.  

  

Närhet, både i fysisk och emotionell mening, är viktigt för att patienter i regional anestesi ska 

känna trygghet. Detta stämmer överens med vad som framkommit i tidigare forskning 

(Hansen et al., 2020; Karlsson, 2013; Moon & Cho, 2001). Trygghet kan inte skapas endast 
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genom att anestesisjuksköterskan befinner sig i patientens närhet utan närvaron måste bekräftas 

med fysiska medel. Vikten av att befinna sig inom patientens synfält och att erbjuda fysisk 

beröring och ögonkontakt har ytterligare stärkts genom denna litteraturstudies resultat.  

Alfredsdottir och Bjornsdottir (2007) samt Haugen och medarbetare (2009) beskriver att om 

anestesisjuksköterskan ser till att miljön på operationssalen är avkopplande och rofylld så kan 

det bidra till patientens trygghetskänsla. Sambandet miljö och trygghet har inte kunnat påvisas 

i detta arbete.  

  

Anestesisjuksköterskans kunskap och professionalism inverkar på patienters upplevelse av 

trygghet både i form av den information som ges samt hur patientens tidigare erfarenheter av 

anestesi bemöts. Flera tidigare studier styrker att kontinuerlig information samt möjlighet att få 

ställa frågor under hela förloppet är viktigt för patientens trygghetskänsla (Haugen et al., 2009; 

Mitchell, 2008). Patientens tidigare erfarenheter, positiva och negativa, måste tas i beaktande 

för att undvika bristande tillit. För att kunna uppfylla den specifika patientens behov av 

information behöver en tillitsfull relation skapas och upprätthållas, vilket även påvisats i 

tidigare forskning (Bull & Fitzgerald, 2006; Mitchell, 2000; Åkesdotter Gustafsson,  

Ekman, Ponzer & Heikkilä, 2010). Tillit byggs upp av att patienten hålls välinformerad och 

involverad i sin situation. Då oförutsägbara händelser kan skada tilliten är det vara bra att hela 

tiden hålla patienten uppdaterad om vad som händer, och varför, vilket återkopplar till vikten 

av information som diskuterats tidigare.  

  

Klinisk relevans  

Litteraturstudiens resultat kan fungera guidande i det dagliga arbetet med patienten genom 

relativt enkla medel. Exempel på det är att snabbt försöka etablera en relation och en grund för 

tillit, befinna sig så mycket det går inom patientens synfält, ge ögonkontakt och beröring samt 

informera löpande på ett personcentrerat sätt. Resultatet visar att den här typen av, relativt 

enkla, åtgärder ger en ökad upplevd trygghet hos patienten. I det höga tempot inom 

operationssjukvården har anestesisjuksköterskan kort tid med patienten inför anestesistart. Det 

finns då en risk att patienten inte är i fokus och inte delaktig, eftersom det är mycket som ska 

uträttas på lite tid. Ur ett vårdetiskt perspektiv kan det bidra till en etisk stress hos 

anestesisjuksköterskan och negativ upplevelse för patienten. Därför behövs åtgärderna som 

studiens resultat påvisar. De åtgärder som resultatet i litteraturstudien presenterar kan vägleda 

till en vård och omvårdnad som kan anses nyttiga även ur ett samhällsperspektiv. Författarna 
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menar att det finns fog att hävda att om patienter har en bättre upplevelse av anestesimetoden, 

till exempel genom upplevd trygghet under ingreppet, så finns det vinster att göra. Då 

anestesimetodens rykte blir bättre kan fler patienter bli villiga att genomgå regional anestesi, 

vilket är att föredra ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv (Pincus, 

2019; Corcoran & Kinirons, 2021).  

  

Metoddiskussion  
Metoden som användes var litteraturstudie men på grund av kursens omfattning var det ej 

möjligt att göra en systematisk litteraturstudie. Icke-systematiska litteraturstudier har låg 

trovärdighet då författarna själva väljer ut vilka studier som ska ingå, beroende på åsikter och 

kännedom. För att öka tillförlitligheten antogs en systematisk ansats i artikelsökningen. Det 

innebär att samma principer som för en systematisk översikt följdes, med undantaget att 

artikelsökning endast utfördes i en databas. Forskningsfrågan var väl preciserad och sökord 

samt urvalskriterier finns tydligt redovisade och motiverade (Rosén, 2017). 

   

Sökorden valdes ut för att uppnå största möjliga sensitivitet och specificitet. Då artiklar som 

rörde generell anestesi inte var intressant för syftet sållades de bort genom att söka på 

sökordssynonymer för regional anestesi. Tillägget kvalitativ gjordes då författarna ansåg att 

kvalitativa studier skulle vara bäst lämpade att svara på syftet. För att uppnå ytterligare 

specificitet adderades ord som kan relatera till trygghet. Det var svårt att hitta en engelsk 

direktöversättning på ordet ”trygghet” och därför valdes både trust, safety och security. Detta 

då det uppdagades i grovsökningen att dessa ord återkom i de studier som ansågs relevanta för 

forskningsfrågan samt att de ingick i Mollons (2014) analys av trygghetsbegreppet. Genom att 

använda OR i söksträngen inkluderades artiklar även om de bara innehöll ett av de valda 

sökorden. Begränsningen 2005 eller senare gjordes då både omvårdnad och medicin ansågs av 

författarna ha genomgått signifikant utveckling de senaste 15 åren. Den slutliga sökningen 

resulterade i 20 studier där sex stycken inkluderades i resultatet. Då sökningen kunde minskas 

från 20335 till 20 träffar, med den söksträng samt inklusions- och exklusionskriterier som 

användes, kan man anta att specificiteten är hög. Författarna anser att replikerbarheten är god, 

då kriterierna för inklusion och exklusion gör att endast de sex utvalda artiklarna kan anses vara 

relevanta att ingå i studien med tanke på syftet. Full sensitivitet kan dock aldrig uppnås vid 

sökning i endast en databas. Artiklar bakom betalvägg var ett exklusionskriterie men då alla 20 
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artiklar i sökningen fanns att tillgå via universitetsbiblioteket påverkades inte sensitiviteten av 

detta.  

  

Kvalitetsgranskningen av studerade sex artiklars kvalitet gav resulterade i att tre bedömdes ha 

hög kvalitet, två ha medelhög kvalitet och en ha låg kvalitet. Alla sex studier inkluderades, då 

de metodologiska brister som upptäcktes ansågs ha låg relevans relaterat till studiernas 

kvalitativa ansats. Trots den varierande kvaliteten bedömdes även de med lägre kvalitet 

alltså ha relevans för studien. Att exkludera studier på basis av metodologiska brister kan leda 

till att studier med fynd som är värdefulla faller bort (Polit & Beck, 2021).  

  

Författarnas förförståelse består i tidigare arbete som sjuksköterskor och inom anestesisjukvård 

tolv veckor verksamhetsförlagd utbildning. Erfarenheterna har bidragit med framför allt 

förståelse för kontexten och det patientnära arbetet som beskrivs i studerade artiklar. Det har 

ansetts varit till hjälp på det viset att texterna har kunnat analyseras på ett något mer initierat 

plan än om författarna haft en annan bakgrund. Erfarenheten från kliniken inom 

anestesisjukvård visar att det finns några punkter där resultatet i litteraturstudien kan bidra till 

en omvårdnad med en högre kvalitet.   

  

Slutsats  
Studiens resultat bedyrar hur viktigt det är att snabbt etablera en tillitsfull relation för att 

förstärka patientens upplevelse av trygghet under regional anestesi. För detta krävs närvaro och 

professionellt omhändertagande. Om tillit till anestesisjuksköterskan och en förståelse för vad 

som händer finns, kan det leda det till att patienten känner sig trygg och inte utelämnad.  Även 

i det höga tempo som råder inom anestesisjukvården, visar litteraturstudien att det finns 

förhållandevis enkla åtgärder att vidta för att få patienten att känna sig sedd och involverad. 
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Jeremia Jilke och Jessica Tidey har i lika stor omfattning bidragit till alla delar i denna 

uppsats.  
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Bilaga 1. Tabell över inkluderade artiklar. 
Nr.  Författare (År)  

Titel.  
Land  

Syfte  Urval  
Deltagare  

Metod  Resultat  Kvalitet  
Etiskt  
granskad  

1.  Bager, L., Konradsen, H., 
Sander Dreyer, P. (2015)  
  
The patient’s experience of 
temporary paralysis from 
spinal anaesthesia, a part of 
total knee replacement.   
  
Danmark.  

Att beskriva betydelsen av att 
vara tillfälligt paralyserad av 
spinalanestesi under 
knäplastik.  
 

Strategiskt urval av patienter som valt att 
genomgå operationen i spinalanestesi.  
  
12 patienter (54-79 år)  

Kvalitativ.  
  
Semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor.  
  
Ordagrann transkribering.  
  
  

Tre huvudteman:  
1. Anestesi – en oundviklig nödvändighet.  
2. En oigenkänlig och obegriplig kropp.  
3. Kroppen återkommer - glädje och vånda.
  

Hög.  
  
Godkänd att 
utföras av  
etisk  
kommitté.   

2.  Ericsson, A., Hult, C., Kumlien, 
C. (2017)  
  
Patients’ Experiences During 
Carotid Endarterectomy 
Performed Under Local 
Anesthesia.  
  
Sverige.  

Att beskriva patienters 
upplevelser av att genomgå 
carotid endarterektomi under 
lokalanestesi.  

. 

Strategiskt urval av patienter som 
genomgått carotid endarterektomi på ett 
kärlkirurgiskt center vid ett 
universitetssjukhus i södra Sverige.  

   

15 patienter (64-88 år)  

Kvalitativ.  
   
Semistrukturerade intervjuer med intervjug
uide.  
   
Ordagrann transkribering.  
   
Latent och manifest innehållsanalys.  

Fyra huvudteman:  
1. Utstå stress utan möjlighet att ångra sig.  
2. Dålig förståelse för metoden orsakade  
stress.  
3. Förlorad kontroll och att ge sin 
autonomi till någon annan.  
4. Anestesisjuksköterskan var länken  
mellan världen utanför och operationssalen.
Och sjuksköterskan gav känsla av trygghet 
och säkerhet.  

Hög.  
   
Godkänd av  
etisk  
kommitté.  

3.  L. Mauleon, A., Palo-Bengtsson, 
L., Ekman, S-L. (2007)  
   
Patients experiencing 
local anaesthesia and hip 
surgery.  
   
Sverige.  

Att visa vad upplevelsen av 
lokalanestesi och en kirurgisk 
situation betyder för patienten 

Strategiskt urval av patienter som 
genomgått elektiv eller akut ortopedisk 
höftkirurgi.  

Kvalitativ.  
  
Ordagrann transkribering.  
  
Latent och manifest innehållsanalys.  

Ett huvudtema:  

Kompromissat välbefinnande  
 

Medel.  
  
Godkänd av  
etisk  
kommitté.  

4. Bergman, M., Stenudd, M., 
Engström, Å. (2011)   

The experience of being awake 
during orthopaedic surgery 
under regional anaesthesia   

  

Sverige.  

Att beskriva patienters 
upplevelser av att vara vaken 
genom ortopedisk kirurgi i 
regional anestesi. 

 

Strategiskt urval av patienter som varit 
vakna under operationen, kom ihåg 
operationen och var villiga att prata om 
den.  

  

10 patienter (36-72 år)  
 

Kvalitativ.  
  
Semi-strukturerad intervju.  
  
Ordagrann transkribering.  
  
Kvalitativt tematisk innehållsanalys.  

Två huvudteman:  

1. Känsla av tillit och trygghet.  

2. Önskan om att ha kontroll och att bli 
räddad från smärtan.  
 

Låg  
  
Godkänd av 
etisk 
kommitté.  



 
5.  Pulkkinen, M., Junttila, K., 

Lindwall, L. (2016)  
  
The perioperative dialogue – a 
model of caring for 
the patient undergoing a hip or 
a knee replacement surgeryunde
r spinal anaesthesia.  
  
Finland.  

Att beskriva hur patienter som 
genomgår knä- eller höftplastik 
upplevde att vara del av den 
perioperativa dialogen.  
 

Strategiskt urval av patienter som ska 
genomgå operationen och som skulle 
kunna samarbeta med den perioperativa 
sjuksköterskan pre-, intra- och 
postoperativt.  

  

19 patienter (48-70 år)  

Kvalitativ.  

Anestesisjuksköterskor fick skriva ner det 
som hen och patienten samtalat om i ett 
datainsamlingformulär.  

Latent innehållsanalys av sjuksköterskans 
anteckningar.  
 

Tre huvudteman:  

1. Lidande i väntan på operationen.  

2. Kontinuiteten skapar samhörighet.  

3. Unikhet – patienten har blivit sedd.  
 

Medel  

  

Godkänd av 
etisk 
kommitté.  
 

6.  Karlsson, A-C., Ekebergh, M., 
Larsson Mauléon, A., Almerud 
Österberg, S. (2012)  
  
“Is that my leg?” Patient’s expe
riences of being awake during re
gional anesthesia and surgery.  
  
Sverige.  

Att undersöka betydelsen av att 
vara vaken under regional 
anestesi och kirurgi, så som det 
upplevs av patienten.  
 

Strategiskt urval (ej definerat) av patienter 
som ska genomgå höft- eller 
knäledsplastik under regional anestesi vid 
en viss ortopedisk klinik.  

  

9 patienter (52-85 år).  

Kvalitativ.  

Semi-strukturerad intervju.  

Ordagrann transkribering.  

Innehållsanalys med fenomenologisk 
ansats.  
 

Fenomenet beskrivs med hjälp av fyra 
beståndsdelar:  

1. Att balansera mellan närhet och distans 
på operationssalen.  

2. Att balansera mellan att ha kontroll och 
att vara utelämnad.  

3. Den delvis bortkopplade kroppen som 
hanteras av andra.  

4. Vårdarens signifikanta roll.  

Hög  

  

Godkänd av 
etisk 
kommitté.  
 



 
 
 
Bilaga 2. Bedömning av studier med kvalitativ metodik 
 

Bedömning av studier med 
kvalitativ metodik 
UPPDATERAD 2020-10-06 
Författare:  __________________________  År:  ____________________ 

Granskare:  ____________________________________________________ 

Sammanvägd bedömning av metodologiska brister: 

Obetydliga eller mindre q 
Måttliga q 

Stora brister, studien ingår inte i syntesen q 
Kommentarer:  

1. Överensstämmelse mellan filosofisk hållning/teori och urval och metodik i studien1 

Vilken teori eller filosofisk hållning utgick författarna från?    

Hänger syfte och fråga ihop med teori/filosofisk hållning? Ja 
q 

Nej 
q 

Oklart 
q 
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Kommentarer:    

2. Deltagare    

Hur gjordes urvalet?    

Stödfrågor för bedömning av brister i urvalsförfarandet: 
Är urvalet lämpligt för att besvara frågan? 
Är rekryteringsmetoden lämpligt vald och genomförd? 

Ja 
q 
q 

Nej 
q 
q 

Oklart 
q 
q 

Finns det allvarliga brister som kan påverka tillförlitligheten? q q q 

Kommentarer:    

3. Datainsamling    

Vilka metoder användes för datainsamling?    

Finns det allvarliga brister i datainsamlingen 
som kan påverka tillförlitligheten? 

Ja 
q 

Nej 
q 

Oklart 
q 

Kommentarer: 

 

4. Analys    
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Vilka metoder användes för analys?    

Stödfrågor för bedömning av brister i analyssteget: 
Är vald analysmetod lämplig och genomförd på ett lämpligt sätt? 
Var forskarna reflexiva vid tolkning av data? 
Validerades tolkningarna? 

Ja 
q 
q 
q 

Nej 
q 
q 
q 

Oklart 
q 
q 
q 

Finns det allvarliga brister i analysen som kan påverka tillförlitligheten? q q q 

Kommentarer:    

5. Forskaren    

Vilken bakgrund och kompetens hade forskarna?    

Stödfrågor för bedömning av brister: 
Har forskarna någon relation till studiedeltagarna 
som kan påverka datainsamlingen? 
Har forskarna hanterat sin förförståelse på ett acceptabelt sätt? 
Var forskarna oberoende av finansiella eller andra 
förutsättningar som kunde påverka analysen? 

Ja 
q 

q 
q 

Nej 
q 

q 
q 

Oklart 
q 

q 
q 

Finns det allvarliga brister som kan påverka tillförlitligheten? q q q 

Kommentarer: 

Gör en total bedömning av risken för att metodproblem påverkar resultaten. För in det på sidan 1. 
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Frågor som används i samband med bedömning i CERQual 
Bedömningarna görs enbart för studier som ska ingå i syntesen. 

6. Relevans    

Studien är relevant 
Studien har partiell relevans 
Studien har indirekt relevans 
Relevansen går inte att bedöma 

  q 
q 
q 
q 

Kommentarer:    

7. Koherens    

Stödfrågor: 
Användes huvuddelen av data i analysen? 
Hanterades motstridiga data på ett lämpligt sätt? 
Underbyggde insamlade data resultatet? 

Ja 
q 
q 
q 

Nej 
q 
q 
q 

Oklart 
q 
q 
q 

Sammantaget, finns det allvarliga svagheter som kan leda till 
bristande koherens i det sammanvägda vetenskapliga underlaget? 

q q q 

Kommentarer:    

8. Tillräckliga data    

Stödfrågor: 
Var antalet studiedeltagare tillräckligt stort? (t.ex. om mättnad 
uppnåtts) Har formen för datainsamling varit sådan att den medger  
möjlighet till rika data? 

Ja 
q 
q 

Nej 
q 
q 

Oklart 
q 
q 

Kommentarer: 
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Bilaga 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet. 




