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ABSTRACT   

Background: Regional anesthesia has become a common method of anesthesia and has 

several advantages for the individual, care and society. Despite many advantages, patients are 

afraid of undergoing regional anesthesia. Previous research shows that nursing care are 

important for patients’ well-being. 
Aim of the study: To describe patients’ experience of the nurse-patient relationship with the 

anesthesia nurse under regional anesthesia based on the framework Fundamentals of Care. 

Method: A literature review with a qualitative systematic approach. The result is based on 19 

qualitative original articles. The articles were analyzed based on a deductive content analysis. 
Results: The result is based on five categories; to feel safe with the anesthesia nurse, to feel 

the presence of the anesthesia nurse, to get their needs met, feel involved in their own care 

and to tell about their experience. The result shows that preoperative information and a good 

approach were important for the patients. The anesthesia nurse's knowledge of the patients 

was crucial in order to be able to provide good care. During the operation the patients wanted 

to feel the presence of the anesthesia nurse and in the postoperative phase the patients’ 

wanted to tell about their experience. 

Conclusion: The meetings between patients and the anesthesia nurse are often short but 

crucial for the establishment of a nurse-patient relationship. The anesthesia nurse has closest 

contact with the patient during regional anesthesia and by gaining knowledge of how patients 

experience the care relationship, nursing can be improved. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Nyckelord: Regional anestesi, vårdrelation, omvårdnad, litteraturöversikt 

 
SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Regional anestesi har blivit en alltmer vanlig anestesimetod och har flera fördelar 

för individen, vården och samhället. Trots de betydande fördelarna är många patienter rädda 

för att genomgå regional anestesi, vilket är associerat med känslor av oro och ångest. Tidigare 

forskning visar att anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är betydelsefulla för 

patienternas välmående.   

Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av vårdrelationen med anestesisjuksköterskan under 

regional anestesi utifrån ramverket Fundamentals of Care.  

Metod: En litteraturöversikt med en kvalitativ systematisk ansats. Resultatet är baserat på 19 

kvalitativa originalartiklar. Artiklarna analyserades utifrån en deduktiv innehållsanalys.   

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fem kategorier som är avgörande för en god 

vårdrelation; att känna sig trygg med anestesisjuksköterskan, att känna 

anestesisjuksköterskans närvaro, att få sina behov tillgodosedda, att känna sig delaktig i sin 

egen vård och att få berätta om sin upplevelse. Resultatet visar att preoperativ information 

och ett gott bemötande var viktigt för patienterna. Under operationen ville patienterna känna 

anestesisjuksköterskans närvaro. Vidare visar resultatet att anestesisjuksköterskans kunskap 

om patienterna var avgörande för att kunna ge en god omvårdnad. I den postoperativa fasen 

var det värdefullt för patienterna att få berätta om sin upplevelse. 
Slutsats: Mötena mellan patienter och anestesisjuksköterskan är ofta korta men avgörande 

för etablerandet av en vårdrelation. Anestesisjuksköterskan har närmast kontakt med 

patienten under regional anestesi och genom att få en kännedom om hur patienter upplever 

vårdrelationen kan omvårdnaden förbättras.  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION ................................................................................................................................................. 5 
Regional anestesi ................................................................................................................................................ 5 

Betydelse för samhälle, vård och individ ............................................................................................................ 5 
Anestesisjuksköterskans roll ............................................................................................................................... 6 

Teoretisk utgångspunkt ....................................................................................................................................... 7 

Problemformulering ............................................................................................................................................ 8 
Syfte ..................................................................................................................................................................... 8 

METOD .................................................................................................................................................................. 8 
Design ................................................................................................................................................................. 8 
Sökstrategi ........................................................................................................................................................... 9 

Bearbetning och analys ..................................................................................................................................... 10 
Kvalitetsanalys ............................................................................................................................................. 10 
Resultatanalys ............................................................................................................................................... 11 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................................................ 12 

RESULTAT ......................................................................................................................................................... 13 
Att känna sig trygg med anestesisjuksköterskan ............................................................................................... 14 
Att känna anestesisjuksköterskans närvaro ...................................................................................................... 15 

Att få sina behov tillgodosedda ......................................................................................................................... 17 

Att känna sig delaktig i sin egen vård ............................................................................................................... 18 

Att få berätta om sin upplevelse ........................................................................................................................ 19 

DISKUSSION ...................................................................................................................................................... 20 
Resultatdiskussion ............................................................................................................................................. 20 

Att känna sig trygg med anestesisjuksköterskan .......................................................................................... 20 
Att känna anestesisjuksköterskans närvaro .................................................................................................. 21 
Att få sina behov tillgodosedda .................................................................................................................... 21 
Att känna sig delaktig i sin egen vård .......................................................................................................... 22 
Att få berätta om sin upplevelse ................................................................................................................... 22 

Metoddiskussion ................................................................................................................................................ 22 

Slutsats .............................................................................................................................................................. 24 

REFERENSER .................................................................................................................................................... 25 
Bilaga 1. ............................................................................................................................................................ 35 

Bilaga 2. ............................................................................................................................................................ 37 

Bilaga 3. ............................................................................................................................................................ 39 



5 
 

INTRODUKTION  

Regional anestesi  

Regional anestesi användes för första gången i slutet på 1800 talet. Sedan dess har tekniken 

utvecklats till det som används i dagens sjukvård. Denna anestesimetod tillåter patienten att 

vara vaken under operationen och andas på egen hand (Pincus, 2019). Regional anestesi kan 

delas in i två grupper; central och perifer. Central regional anestesi innefattar epidural- och 

spinalanestesi medan perifer regional anestesi innebär anläggning av en nervblockad 

(Cobbold & Money, 2010). Till regional anestesi hör även lokalbedövning av ett hudområde 

(Cherobin & Tavares, 2020). Gemensamt för all regional anestesi är att de hämmar 

smärtsignalerna från operationsområdet upp till hjärnan (Lin, Darling & Tsui, 2019). Precis 

som vid generell anestesi kräver regional anestesi preoperativa förberedelser och 

undersökningar av patienten (Cobbold & Money, 2010).  

För patienter som ska genomgå regional anestesi är obehagskänslor i form av oro, stress och 

ångest vanligt förekommande (Bheemanna, Channaiah, Gowda, Shanmugham & Chanappa, 

2017; Gardner, Nnadozie, Davis & Kirk, 2005; Haugen et al., 2009; Maurice-Szamburski, 

Loundou, Capdevila, Bruder & Auquier, 2013). Under regional anestesi är det vanligt att 

patienter upplever operationsrummet som en obehaglig och skrämmande miljö (Yilmaz, 

Toğaç, Çetinkaya & Toğaç, 2020). Larm från monitorn och annan utrustning på salen kan 

vara skrämmande för patienter (Haugen et al., 2009; Yilmaz et al., 2020), likaså att höra vad 

personalen på operationssalen pratar om. Placeringen på operationsbordet kan upplevas som 

utlämnande för patienterna (Brodin, Hellzén & Häggström, 2017). Närhet och andra 

kommunikativa egenskaper hos specialistsjuksköterskan inom anestesisjukvård1 är avgörande 

för patienternas välmående. Utifrån ett patientperspektiv är specialistsjuksköterskans insats 

avgörande för patienternas sinnesstämning under operationen (Selimen & Andsoy, 2011).  

 

Betydelse för samhälle, vård och individ  

Patienter som genomgår regional anestesi är i en underordnad maktställning till 

anestesisjuksköterskan och kan därmed känna avsaknad av integritet och att vara utlämnad i 

andras händer. Känslor av att inte ha kontroll och att ses som ett objekt är associerat med 

negativa upplevelser för patienter. Utifrån ett patientperspektiv är anestesisjuksköterskans 

engagemang och närvaro nära förknippat med positiva känslor för patienter (Kralik, Kock & 

 
1 Korrekt yrkesbenämning är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård men i detta arbete kommer 
fortsättningsvis benämningen anestesisjuksköterska att användas. 
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Wotton, 1997). Regional anestesi ger patienterna möjlighet att i ett vaket tillstånd kunna 

interagera med anestesisjuksköterskan och vara delaktig i de beslut som fattas. Att vården 

utförs i samråd med patienten är en rättighet och stödjs av patientlagen (SFS 2014:821).  

Användningen av regional anestesi har blivit vanligare med åren och har visat sig ha positiva 

effekter för samhället, vården och individen. Forskningen visar att regional anestesi i 

jämförelse med generell anestesi är mer kostnadseffektiv, leder till kortare vårdtider och ger 

mindre vårdrelaterade infektioner (Carli & Clemente, 2014; Cobbold & Money, 2010; Lin et 

al., 2019; Moraca, Sheldon & Thirlby, 2003; Pompeo, Tacconi & Mineo, 2010). Regional 

anestesi har visat sig öka produktionen, effektiviteten och utnyttjandet av resurser (Ping Sim, 

Jia Hui Ng, Tan, Laxmandasj Bajaj & Rajaratnam, 2019). Detta leder följaktligen till både 

ekonomiska och sociala fördelar för vården, familjen och samhället (Helwani et al., 2015). 

Tillsammans med den anestesiologiska omvårdnaden kan regional anestesi bidra till en 

säkrare kirurgi än generell anestesi (Pincus, 2019). Patienter som genomgår regional anestesi 

får en snabbare återhämtning och besparas illamående och kräkning i den postoperativa fasen 

(Hadzic, 2005; Mracek et al., 2019). Detta leder till att tiden för sjukhusvistelsen förkortas 

och patienterna känner ökad tillfredställelse av att kunna komma hem tidigt (Joshi, Gandhi, 

Shah, Gadsden & Corman, 2016; Lin et al., 2019). Dessutom leder regional anestesi till flera 

medicinska fördelar såsom minskad risk för respiratoriska komplikationer (Carli & Clemente, 

2014; Fox, 2001; Groeben, 2006; Pincus, 2019), minskad blödningsrisk (Fox, 2001; Freeman 

et al., 2017), minskad risk för djupventrombos (Carli & Clemente, 2014; Fox, 2001; Moraca 

et al., 2003) samt mindre smärta och oro postoperativt (Carli & Clemente, 2014; Joshi et al., 

2016; Korhonen, 2006; Wright, MacNeill & Mayich, 2019). En studie som undersökt 

patienter som opererats vakna i regional anestesi visar att majoriteten av patienterna skulle 

rekommendera metoden till en vän, då det var en positiv upplevelse (Teo et al., 2013). Trots 

alla positiva fördelar av att genomgå regional anestesi visar forskningen att en del patienter 

föredrar generell anestesi eftersom patienterna är sövda och slipper obehag och rädslor 

förknippade med att vara vakna (Lavado, Gonçalves, Gonçalves, Sendino & Valente, 2019; 

Mracek et al., 2019).   

 

Anestesisjuksköterskans roll  

Den anestesiologiska omvårdnaden bör anpassas efter patientens unika och individuella 

behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2020). Patienten ska vara delaktig i sin egen vård och 

anestesisjuksköterskan ska kunna se till patientens autonomi och integritet. För patienter som 

skall genomgå kirurgi är det av stort värde att visa respekt för patientens värdighet och 
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undvika känslor av skam och förlöjligande. För patienten är det viktigt att ses som en 

självbestämmande individ med egen vilja och åsikter. För anestesisjuksköterskan är det 

betydelsefullt att tillgodose patientens behov av adekvat och kontinuerlig information 

(Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg & Licentiate, 2001), vilket ingår i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2017). Där framgår det att sjuksköterskan måste säkerställa att patienten får 

tillräcklig information som är anpassad efter patienten. Vården ska respektera patientens 

trosuppfattningar, kultur och mänskliga rättigheter.  

 

Inne på operationssalen har anestesisjuksköterskan och patienten en gemensam grund där de 

kan interagera med varandra (Karlsson, Ekebergh, Mauléon & Almerud Österberg, 2012b). 

Eftersom anestesisjuksköterskan är den med närmast kontakt till patienten under en operation 

i regional anestesi, är det av stort intresse för anestesisjuksköterskan att ge god omvårdnad då 

patienten befinner sig i en utsatt situation. Utöver att ge en god omvårdnad ska 

anestesisjuksköterskan uppvisa ett professionellt och etiskt förhållningssätt 

(Svensksjuksköterskeförening, 2020). Anestesisjuksköterskan ska främja en jämlik och 

rättvis vård och uppvisa egenskaper som att visa respekt, medkänsla och vara lyhörd (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Fundamentals of Care är ett ramverk som kan guida sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. En 

vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten behöver etableras för att patientens behov 

ska säkerställas; fysiska, psykiska och relationella (Feo et al., 2018). Ur patientens perspektiv 

handlar de fysiska behoven bland annat om att känna sig trygg, att ha det bekvämt samt att 

vara smärtfri. Medan de psykiska handlar om att känna sig respekterad, involverad och 

informerad. Patientens relationella behov består av att känna empati från sjuksköterskan samt 

att känna sig som en del av teamet. Sjuksköterskans fysiska omvårdnadsåtgärder handlar 

bland annat om att hålla patienten varm och se till att patienten har det bekvämt. De psykiska 

omvårdnadsåtgärderna innebär att inge lugn och hopp till patienten. Medan att visa empati 

tillhör de relationella omvårdnadsåtgärderna (Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 

2013a). Vårdrelationen är kärnan i Fundamentals of Care och består av fem delar som är 

sammanflätade och beroende av varandra (Feo et al., 2017). Ramverket är ursprungligen 

skrivet på engelska och där benämns de fem delarna som trust, focus, anticipate, know och 

evaluate (Kitson, 2018). För att få en korrekt översättning på svenska har författarna valt att 
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använda de svenska orden som är utarbetade av Jangland och Muntlin (2020), vilka är skapa 

förtroende, vara närvarande, förutse behov, vara påläst, reflektion och utvärdering. 

Vårdrelationen grundas genom att sjuksköterskan etablerar ett förtroende till patienten 

(Kitson, 2018). Inom vården är mötena med patienterna ofta korta och sjuksköterskan måste 

därför klara av att skapa ett förtroende på kort tid (Feo et al., 2017). Vidare ska 

sjuksköterskan vara närvarande och ta sig tid för patienten (Kitson, 2018). Sjuksköterskan 

ska vara en aktiv lyssnare och ha god kommunikation, både verbal och icke-verbal. Full 

uppmärksamhet bör riktas till patienten (Feo et al., 2017). Att förutse behov innebär att 

Sjuksköterskan ska vara kapabel att kunna förutse behov för att patienten ska känna sig trygg 

både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskan bör vara påläst och lära känna patienten genom den 

information som finns. Den sista delen i vårdrelationen innefattar en reflektion och 

utvärdering av vårdrelationen tillsammans med patienten (Kitson, 2018). För detta krävs att 

sjuksköterskan prioriterar utvärderingen (Feo et al., 2017).  

 

Problemformulering  

För patienter som genomgår kirurgi i regional anestesi är känslor av oro och stress vanligt 

förekommande. Patienter i regional anestesi är vakna och närvarande i operationsrummet och 

kan bli uppmärksammade på det som sker i omgivningen. Att vårda en vaken patient kommer 

ställa krav på anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Tidigare studier har beskrivit 

patienters upplevelse av att opereras i regional anestesi, men det saknas studier där ramverket 

Fundamentals of Care har tillämpats i en anestesi kontext. Genom att sammanställa kunskap 

om hur patienter upplever vårdrelationen till anestesisjuksköterskan utifrån Fundamentals of 

Care, kan anestesisjuksköterskan få en vägledning i att ge en god omvårdnad.  

 

Syfte  

Att beskriva patienters upplevelse av vårdrelationen med anestesisjuksköterskan under 

regional anestesi utifrån ramverket Fundamentals of Care.  

METOD  

Design  

Studien utfördes som en kvalitativ litteraturöversikt med en systematisk ansats. En kvalitativ 

metod valdes då det är lämpligt när forskningen syftar till att skapa ökad förståelse för det 

fenomen som undersöks (Henricson & Billhult, 2017). För att ge struktur i bearbetningen av 

data användes en riktad innehållsanalys för syntesen (Danielson, 2017). Eftersom syftet utgår 
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från vårdrelationen i Fundamentals of Care valdes en deduktiv inriktning. Detta innebär att 

studien utgår från ramverket Fundamentals of Care som sedan följer genom arbetets alla delar 

(Henricson & Billhult, 2017). 

 

Sökstrategi 

En avancerad litteratursökning har utförts i databaserna PubMed och PsycInfo. PubMed och 

PsycInfo valdes ut som databaser eftersom de är breda inom olika områden. PubMed 

innerverar forskning inom bland annat omvårdnad, medan PsycInfo inriktar sig på 

psykologisk forskning inom omvårdnad och andra närbesläktade områden (Forsberg & 

Wengström, 2016). Sökstrategin har formulerats utifrån en metod som på engelska kallas 

building block strategy, som består av olika block med sökord som kombinerats till en 

söksträng för ett slutgiltigt sökresultat (SBU, 2017b). En utförlig presentation av sökstrategin 

kan ses i (bilaga 1).  

 

Den första litteratursökningen genomfördes i samråd med en bibliotekarie som dels kunde 

bidra med relevanta ämnesord, bistå med hjälp för bedömning av sökstrategins sensitivitet 

och specificitet samt ge vägledning genom sökningen (Rosèn, 2017). Målet med 

litteratursökningen var att få så många relevanta artiklar som möjligt medan antalet artiklar 

som inte var relevanta för studiens syfte begränsades. De sökord som användes i 

litteratursökningen var anesthesia conduction, nurse anesthetists, nurse patient relations, 

perioperative dialogue och patient experience. Synonymer av sökorden har använts för att 

inte missa artiklar som kan vara relevanta för syftet. Sökningen utfördes även med hjälp av 

utvalda MESH-termer och andra ord i fritext. Genom att använda de booleska operatorerna 

‘’AND’’ och ‘’OR’’ kunde sökningen begränsas och databasen fick följaktligen specifika 

instruktioner om sökningens precision. Parenteser har använts i sökstrategin tillsammans med 

booleska operatorer, för att kunna styra vilken ordning databasen skulle söka efter söktermer 

och operatorerna (SBU, 2020). För få träffar på flera varianter av ett ord har sökningar utförts 

med hjälp av trunkering genom att avsluta ordet med en asterisk (Forsberg & Wengström, 

2016).  

 

Inklusionskriterier för sökstrategin var vuxna patienter över 18 år, artiklar med kvalitativ 

design, skrivna på engelska eller svenska och publicerade de senaste 20 åren i västvärlden. 

Artiklarna skulle vara tillgängliga från Uppsala universitets bibliotekskatalog och publicerade 

i tidskrifter med peer review. Studiens exklusionskriterier var artiklar av låg kvalitet, artiklar 
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som kostade pengar eller inte redovisade abstract, artiklar med sårbara grupper som deltagare 

samt artiklar med patienter som enbart genomgått generell anestesi.  

Efter varje databassökning läste författarna samtliga titlar i utfallet tillsammans. I urval 1 

läste författarna tillsammans abstrakt till de titlar som valts ut. De artiklar vars abstrakt 

svarade på litteraturöversiktens syfte fördelades jämnt mellan författarna och lästes därefter i 

sin helhet i urval 2. I urval 3 valdes de artiklar ut som skulle gå vidare för 

kvalitetsgranskning, vilket förutsatte att de svarade på syftet samt uppfyllde 

inklusionskriterierna för litteraturöversikten. Ett flödesschema för urvalsprocessen 

presenteras i figur 1. Totalt bedömdes 20 artiklar från databassökningen vara aktuella för 

kvalitetsgranskning. För att inte missa värdefulla artiklar och ta del av det aktuella 

forskningsläget utfördes även en extern sökning av artiklar. En artikel inhämtades ifrån en 

avhandling skriven av Karlsson (2013), samt ytterligare två som erhölls från referenslistor 

från redan utvalda artiklar. Totalt 23 artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning.  

 

Figur 1. Flödesschema för urval av artiklar. 

 

Bearbetning och analys  

Kvalitetsanalys 

Kvalitén på utvalda artiklar bedömdes utifrån SBU:s granskningsmall för kvalitativ ansats. 

Granskningsmallen användes som ett stöd i bedömningen för att undvika risken för bias. 

Mallen gav möjlighet till konsekvent bedömning av samtliga artiklar och bidrog således till 

en rättvis bedömning av utvalda artiklar. Granskningsmallen bestod av 21 olika kriterier med 
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fem olika frågeområden vilka var syfte, urval, datainsamling, analys och resultat (SBU, 

2017a). Utifrån granskningsmallen och författarnas metodkunskap blev samtliga 

frågeområden värderade och granskade enskilt av båda författarna och jämfördes sedan med 

varandra. Artiklarna värderades utifrån granskningsmallens kriterier (bilaga 2) till hög, 

medelhög eller låg kvalitet. Efter att kvalitetsgranskningen var utförd på de samtliga 23 

artiklarna, bedömdes totalt 18 artiklar vara av hög kvalitet och en av medelhög kvalitet, dessa 

totalt 19 artiklar inkluderades i litteraturöversikten. De fyra artiklar som inte inkluderades 

resulterade i litteraturöversiktens bortfall. Två av dem ansågs ha låg kvalitet och två av dem 

var fallstudier och hade därmed fel metod.  

 

För att kunna värdera litteraturöversiktens trovärdighet har hänsyn tagits till 

evidensgraderingssystemet CERQual utarbetad för kvalitativ forskning. CERQual består av 

fyra komponenter vilka författarna haft i beaktande i samband med kvalitetsgranskningen av 

artiklarna. De fyra komponenterna var metodologiska begränsningar, relevans för resultatet, 

samstämmighet och bidrag till slutsatsen (Lewin et al., 2015). 

 
Resultatanalys 

Resultatet analyserades utifrån en kvalitativ riktad innehållsanalys. Riktad innehållsanalys har 

en deduktiv ansats och bygger på en teori eller modell för att analysera teman i en text. Vid 

ett deduktivt förhållningsätt kan en teori användas som en mall och analysen handlar om den 

data som passar in i mallen (Danielson, 2017). Detta tillvägagångsätt används ofta för att 

bekräfta eller stärka en redan befintlig teori (Polit & Beck, 2017; Danielson, 2017). För att 

kunna implementera denna analysmetod i litteraturöversikten användes vårdrelationen i 

ramverket Fundamentals of Care som mall för analysen.  

 

För att ha en struktur i resultatanalysen valdes Evans (2002) steg i syntes av data. Initialt 

samlades data in och därefter lästes alla de ingående artiklarna noggrant. Då Evans (2002) 

inte beskriver innehållsanalysens alla steg tillräckligt utförligt och inte beskriver en deduktiv 

ansats valde författarna att ta stöd av Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av en deduktiv 

innehållsanalys. En kategoriseringsmatris skapades utifrån vårdrelationen i Fundamentals of 

Care. Där vårdrelationens fem begrepp användes som mall för att kunna sortera in text under 

passande begrepp i vårdrelationen. Dessa begrepp är skapa förtroende, vara närvarande, 

förutse behov, vara påläst och reflektion och utvärdering (Jangland & Muntlin, 2020) och för 

en beskrivning av begreppen utgick författarna från Feo och medarbetare (2017). I texten 
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färgmarkerades de meningsbärande enheterna för att sedan kondenseras och sorteras in under 

respektive begrepp i vårdrelationen. Därefter lästes den textmassa som sorterats in under 

respektive begrepp i vårdrelationen och utifrån textmassan skapades kategorier, se tabell 1. 

Slutligen sammanställdes och presenterades data med stöd av Evans (2002). Denna 

presentation utgjorde litteraturöversiktens resultat och skrevs i löpande text tillsammans med 

citat. Danielson (2017) beskriver att citat bör finnas med som ett komplement till 

resultattexten för att resultatet ska bli trovärdigt.   

 

Tabell 1. Exempel på resultatanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet  Subkategori Kategori 

‘’…that holding the 
NA’s hand during the 
operation contributed 
to feelings of safety 
and 
security among the 
informants. Patients 
described the physical 
contact of holding 
hands and the 
temporary eye contact 
to be pleasant and 
important’’ 
 

Anestesisjuksköterskans 
fysiska närvaro är viktig 
för patienten 
 
 

Vara 
närvarande 

Att känna 
anestesisjuksköterskans 
närvaro 

‘’The nurse 
anesthetist was very 
kind, and she asked, 
‘Does it hurt?’ and 
then she also told the 
surgeon, ‘It hurts and 
you must give a 
new injection’. She 
was very kind, I must 
say that…’’ 

Anestesisjuksköterskans 
förmåga att identifiera 
patientens behov 

Förutse behov Att få sina behov 
tillgodosedda 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

I denna litteraturöversikt har endast artiklar som har beskrivit etiska överväganden 

inkluderats (Forsberg & Wengström, 2016). Majoriteten av artiklarna som inkluderats har 

även godkännande från etisk kommitté enligt lagen för etikprövning. Lagen syftar till att 

skydda människan och respektera dess värde i forskning (SFS, 2003:460). Om författarna har 

begränsad kunskap i engelska och metodologi kan resultatet i en litteraturöversikt bli 
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feltolkat. Därför har författarnas kunskaper angående språk och metod tagits i beaktande. 

Arbetet har gjorts utan att medveten förvrängning av metod eller resultat har skett 

(Kjellström, 2017). De ingående artiklarna har redovisats i en tabell vilket är ytterligare en 

etisk aspekt för litteraturöversikter (Forsberg & Wengström, 2016), då det ger läsaren 

möjlighet att bedöma tillförlitligheten av slutsatserna (Rosén, 2017). Resultatet från alla 

artiklar som var aktuella för syftet har presenterats då det är oetiskt att enbart inkludera 

resultat som stödjer författarnas åsikter (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

RESULTAT 

Litteraturöversiktens resultat är baserat på totalt 19 kvalitativa vetenskapliga artiklar. För en 

sammanfattning av alla inkluderade artiklar se översiktstabell (Bilaga 3). 18 av artiklarna 

värderades till hög kvalitet samt en till medelhög kvalitet. Totalt 17 artiklar var kvalitativa 

intervjustudier, en artikel var en observationsstudie med videoinspelningar och en artikel 

hade mixad metod. Av de 19 artiklar som inkluderades i resultatet är en majoritet publicerade 

i norden, varav nio artiklar är ifrån Sverige och en vardera från Danmark, Finland och Norge. 

Resterande artiklar är från Australien, Storbritannien och Italien. Artiklarna är publicerade 

mellan åren 2003 – 2018, varav 14 av artiklarna är publicerade de sista 10 åren. Artiklarna 

berörde olika typer av kirurgi och anestesi där patienterna varit vakna. Resultatet 

presenterades utifrån fem kategorier vilka är; att känna sig trygg med anestesisjuksköterskan, 

att känna anestesisjuksköterskans närvaro, att få sina behov tillgodosedda, att känna sig 

delaktig i sin egen vård och att få berätta om sin upplevelse, se figur 2.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kategorier som skapades utifrån vårdrelationen i ramverket Fundamentals of Care. 
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Att känna sig trygg med anestesisjuksköterskan  

Det var viktigt för patienterna som genomgått regional anestesi att få preoperativ information 

för att känna sig förberedda för operationen (Fletcher, Nair, Macniven, Basu & Byrne, 2012; 

Howie, Bambrough, Karabatsu & Fox, 2016; Hudson, Ogden & Whiteley, 2015; Lindwall, 

von Post & Bergbom, 2003; McCloud, Harrington & King, 2012). Preoperativ information 

uppgavs vara en viktig del i att ta beslut rörande sin egen vård (Engström, Boström & 

Karlsson, 2017; Howie et al., 2016). Flera patienter beskrev att de uppskattade när 

informationen gavs ärligt utan att förskönas (Conradsen, Gjerseth & Kvangarsnes, 2016; 

Howie et al., 2016; Hudson et al., 2015). När informationen gavs ärligt skapades ingen 

besvikelse efteråt, vilket en patient uttryckte enligt följande ‘‘It was no walk in the park; they 

put it right out there, as it were, and didn’t sugarcoat it any. Then you don’t have to face the 

disappointment afterward’’ (Conradsen et al., 2016, s 2801). För en del patienter fanns 

däremot en gräns för hur mycket de ville veta. Patienterna ville vara välinformerade men de 

ville inte kunna visualisera själva operationen (Howie et al., 2016). En alltför detaljerad 

information skapade istället mer oro hos dessa patienter (Hudson et al., 2015; McCloud, 

Harrington & King, 2014).  

 

När patienterna fick information skapades en känsla av trygghet och således ett förtroende till 

anestesisjuksköterskan (Conradsen et al., 2016). Ett preoperativt samtal gav 

anestesisjuksköterskan och patienterna möjlighet att lära känna varandra genom att 

patienterna tilläts att berätta sin egen historia. Tack vare att anestesisjuksköterskan lyssnade 

noggrant fick patienterna en känsla av att bli tagna på allvar (Rudolfsson, Ringsberg & von 

Post, 2003; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). Genom den preoperativa dialogen 

kunde patienterna skapa en relation till anestesisjuksköterskan vilket lugnade deras oro inför 

operationen (Ericsson, Hult & Kumlien, 2018; Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 2007). 

Den preoperativa dialogen ledde även till att patienterna kände sig trygga med 

anestesisjuksköterskan inne på operationssalen (Lindwall et al., 2003). Genom relationen till 

anestesisjuksköterskan skapades dessutom tillit som gjorde att patienterna kände sig trygga 

med att lämna över sig i anestesisjuksköterskans händer (Ericsson et al., 2018; Lindwall et 

al., 2003; Rudolfsson et al., 2007). 

 
‘’We talked about the anaesthesia and how my body will be different after breast surgery. She 

listened to my questions and understood how worried I was to be anaesthetized and to lose my breast. 

She was careful and I felt safe to leave myself (in her hands).’’ (Lindwall et al., 2003, s 249) 
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Personalens attityd och agerande påverkade patienternas upplevelse både positivt och 

negativt (Engström et al., 2017; Hudson et al., 2015). Ett bra bemötande minskade 

patienternas oro (Hudson et al., 2015) medan stress från personalen smittade av sig på 

patienterna som också blev stressade eller mer oroliga (Engström et al., 2017). Ett leende från 

personalen eller att skratta åt något tillsammans betydde mycket för patienterna (Conradsen et 

al., 2016; Ericsson et al., 2018; Karlsson, Ekebergh, Mauléon & Österberg, 2013). Likaså 

uppgav patienterna att ögonkontakt med anestesisjuksköterskan var viktigt och gjorde att de 

kände sig trygga (Ericsson et al., 2018; Karlsson, Ekebergh, Mauléon & Österberg, 2012a; 

Karlsson et al., 2013). Det framkom att patienterna uppskattade att bli behandlade som en 

person och inte som ett objekt (Hudson et al., 2015; Karlsson et al., 2012a; Lindwall et al., 

2003). Att ses som en person och inte som ett objekt beskrevs av en patient enligt följande: 

 
‘’I was clearly amazed by her positive and warm approach. The nurse knew me from before and used 

my first name and this was essential for me. She looked upon me as a person, not just as an object.’’ 

(Lindwall et al., 2003, s 249) 
 

Kontinuitet genom den perioperativa processen ansågs av patienterna vara något positivt då 

de kände sig mer bekväma när de kände igen personalen både genom utseende och deras 

röster (Conradsen et al., 2016; Fletcher et al., 2012; Lindwall et al., 2003; Pulkkinen, Junttila 

& Lindwall, 2016). Andra faktorer som hade inverkan på patienternas upplevelse av 

anestesisjuksköterskans bemötande var att han eller hon i mötet med patienterna visade 

respekt och integritet (Lindwall et al., 2003; Pulkkinen et al., 2016). Även miljön som mötet 

ägde rum i kunde påverka upplevelsen för patienterna. Det framkom att patienterna föredrog 

en lugn och avslappnad miljö (Pulkkinen et al., 2016). Några av patienterna uppgav att en 

miljö som de kände igen sedan tidigare var betryggande (Strickland et al., 2018).  

 

Att känna anestesisjuksköterskans närvaro 

Patienter som genomgått regional anestesi uttryckte att en viktig och avgörande del av 

vårdförloppet handlade om att ha den vårdande anestesisjuksköterskan närvarande under 

operationen. Utifrån patientens perspektiv var det avgörande att sjuksköterskan var både 

fysiskt och mentalt närvarande under den pågående kirurgin (Conradsen et al., 2016; Ericsson 

et al., 2018; Hudson et al., 2015; Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2013; Lindwall et 

all., 2003; Pulkkinen et al., 2016; Rudolfsson et al., 2003; Rudolfsson et al., 2007). När 
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patienterna var vakna bidrog anestesisjuksköterskans fysiska närvaro till att patienterna blev 

sedda och upplevde känslor av respekt (Conradsen et al., 2016) och trygghet (Conradsen et 

al., 2016; Ericsson et al., 2018). För flera patienter ledde anestesisjuksköterskans närvaro och 

omvårdnad till en lugnare atmosfär och välbefinnande. Det var värdefullt och stödjande för 

patienterna att anestesisjuksköterskan interagerade och var tillräckligt nära och inom synligt 

räckhåll för patienterna (Hudson et al., 2015; Karlsson et al., 2012a; Lindwall et al., 2003; 

Pulkkinen et al., 2016; Rudolfsson et al., 2007). Genom den perioperativa dialogen fick 

patienterna möjlighet att träffa ett välbekant ansikte, vilket bidrog till att känslor av trygghet 

och säkerhet kunde infinna sig för patienterna (Lindwall et al., 2003; Pulkkinen et al., 2016; 

Rudolfsson et al., 2003). Anestesisjuksköterskan kunde genom kroppslig beröring vara 

stöttande och tröstande för patienterna (Ericsson et al., 2018; Lindwall et al., 2014; Pulkkinen 

et al., 2015), detta beskrevs av en patient enligt följande:  

 
’’You can feel it, her hand is very firm when she does things. There is no doubt there. Her touch 

exudes confidence. She instantly communicates that feeling, ‘this is something I am expert at.’’ 

(Rudolfsson et al., 2007, s 911) 
 

För somliga patienter var den icke verbala kommunikationen emellanåt mer värdefull och 

starkare än den verbala, och vårdrelationen till anestesisjuksköterskan kunde få en chans att 

stärkas ännu mer (Lindwall et al., 2003).  
 

’’ By his body language he showed me that everything was all right. He kept two fingers crossed and 

I returned the signal, keeping my fingers crossed. Sometimes you do not need to communicate’’ 

(Lindwall et al., 2003, s 250). 

 

För patienterna var det av stor vikt att den själsliga existensen och det holistiska synsättet 

hamnade i fokus. Den objektiva synen på kroppen kunde gravidvis förändras till ett subjektivt 

förhållningssätt om en vårdrelation etablerades med patienterna (Karlsson et al., 2013). 

Patienterna ville känna sig sedda, ses som en individ och inte som ett objekt som skulle 

hanteras av andra människor (Lindwall et al., 2003).    

 

För patienterna var det av stor betydelse att få korrekt och löpande information för att 

undvika att de kände sig åsidosatta och utanför kontexten (Bager et al., 2015; Engström et al., 

2017; Ericsson et al., 2018; Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2013; McCloud et al., 

2012; Pulkkinen et al., 2016). Fortlöpande information var i största allmänhet positivt 
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förknippat med fördelar för patienterna, men somliga patienter hade önskat en mer 

individanpassad information (Ericsson et al., 2018). När patienterna under kirurgin var med 

om en negativ händelse som inte tidigare hade förklarats av anestesisjuksköterskan ledde 

detta till ökad ångest och oro (Bager et al., 2015). Personalens stress att hinna med 

planeringen och avsaknad av personlig interaktion var även associerad med negativa känslor 

för patienterna (Engström et al., 2017; McCloud et al., 2012). Patienterna kände sig särskilt 

tillfreds med vårdrelationen när anestesisjuksköterskan besvarade patienternas alla frågor 

(Bager et al., 2015; Karlsson et al., 2012a), var stöttande och tröstande (Ericsson et al., 2018). 

En patient beskrev vikten av att känna närvaro av anestesisjuksköterskan under operationen:  

 
 ’’ She was very kind, I must say that, and she asked, ‘‘How are you? Are you well?’’ It became 

monotonous as well; you do not see any light, there are no people, but she, she lifted up the towel and 

looked into the tent. It felt very good. She was most helpful and was a bright spot during the whole 

surgery.’’ (Ericsson et al., 2018, s 952) 
 

Att få sina behov tillgodosedda 

Många patienter kände oro och obehag inför och under regional anestesi (Engström et al., 

2017; Ericsson et al., 2018; McCloud et al., 2012; Pulkkinen et al., 2016; Strickland et al., 

2018). En del patienter önskade någon form av sedering under operationen för att minska 

deras oro (Ericsson et al., 2018; McCloud et al., 2014; Pulkkinen et al., 2016). Ett annat 

alternativ var att anestesisjuksköterskan erbjöd patienterna någon form av distraktion, 

tillexempel musik, vilket kunde få dem på andra tankar (Engström et al., 2017; Howie et al., 

2016; Pulkkinen et al., 2016; Trängeberg & Stomberg, 2013). Effekten av att få lyssna på 

musik beskrevs av en patient enligt följande:  

 

‘’The music really helped me to relax, it sort of carried me away. . .I didn’t have, well I tried not to, to 

think so much about what was going on.... I just concentrated on the music. I think that whole thing 

would have been worse without it.’’ (Hudson et al., 2015, s 1507) 
 

Under anestesin var det svårt för patienterna att känna igen sin egen kropp. Den uppfattades 

som främmande och utom deras kontroll (Bager et al., 2015; Mauléon, Palo-Bengtsson & 

Ekman, 2007). Då var anestesisjuksköterskans kompetens och kunskap en viktig 

nödvändighet för att ge stöd åt patienterna (Bager et al., 2015). Positiv feedback från 

personalen upplevde patienterna som betryggande och hjälpte dem att återfå en del av 

kontrollen (Palese, Skrap, Fachin, Visioli & Zannini, 2008). En del patienter hoppades på att 
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personalen skulle ta svåra beslut åt dem. Men det enda personalen kunde göra var att ge 

rekommendationer och stödja patienterna i deras beslut (Conradsen et al., 2016). Några 

patienter uttalade en rädsla för att bli stucken och då försökte anestesisjuksköterskan ge stöd 

åt dessa patienter (Lindwall et al., 2003). Flera patienter gav inte uttryck för sina känslor 

under operationen, vilket beskrevs av en patient enligt nedanstående:  

 
‘’I was actually very, very nervous because I thought that when you are so old like I am, then the 

body maybe is worn out and I was afraid to be operated on in my vessels. But unfortunately, I didn’t 

tell anyone. Maybe I should have done that.’’ (Ericsson et al., 2018, s 950) 

 

En del av patienterna berättade inte för anestesisjuksköterskan att de hade ont, var oroliga 

eller att de upplevde det svårt att andas. Detta ledde till att några av dessa patienter upplevde 

att de inte fick sina behov tillgodosedda (Ericsson et al., 2018; Howie et al., 2016). 

Ibland kunde den tysta dialogen vara den som gav starkast uttryck (Lindwall et al., 2003). 

Om anestesisjuksköterskan uppfattade patientens signaler kunde åtgärder sättas in även till 

det som inte var sagt (Ericsson et al., 2018; Howie et al., 2016). Det framkom även att några 

av patienterna upplevde att anestesisjuksköterskan uppmuntrade dem till att uttrycka sina 

önskemål (Rudolfsson et al., 2003; Rudolfsson et al., 2007).  

 

Att känna sig delaktig i sin egen vård  

Under den preoperativa dialogen fick patienterna möjlighet att dela med sig av information, 

vilket bidrog till att anestesisjuksköterskan fick mer kunskap om patienterna och kunde 

anpassa omvårdnaden efter patienternas behov. Patienternas särskilda behov togs i beaktande 

och ett holistiskt arbetssätt kunde implementeras (Rudolfsson et al., 2003). För flera patienter 

hade deras tidigare erfarenheter av att genomgå regional anestesi en stor inverkan på deras 

sinnesstämning och förmågan att hantera den nya operationen (Bager et al., 2015; Lindwall et 

al., 2003; McCloud et al., 2014). För vissa patienter var den nya operationen lättare att 

hantera eftersom patienterna redan visste vad de kunde förvänta sig (McCloud et al., 2014), 

och för andra gav tidigare positiva erfarenheter en känsla av trygghet, självförtroende och 

stöd (Bager et al., 2015). 

 

Några patienter fick möjligheten att ha inflytande över vården och vara en central del i de 

beslut som skulle fattas (Engström et al., 2017), patienterna fick själva besluta om de ville 

lyssna på musik och vilken musik som föredrogs (Pulkkinen et al., 2016; Trängeberg et al., 
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2013). Vidare upplevde några patienter att kliniken gjorde sitt bästa för att försöka göra 

upplevelsen för patienterna så positiv som möjligt (Hudson et al., 2015), en patient gav 

uttryck för detta:   

 
 ‘’I think it [the research] is good.... they are looking into ways to make the treatment better, you 

know. It shows they actually care about patients and aren’t just trying to get as many through the door 

as possible.’’ (Hudson et al., 2015, s 1507) 
 

Däremot uttryckte merparten av patienterna att de inte kände sig delaktiga i de beslut som 

fattades. Patienterna ansåg att kompetensen låg i andras händer och att vården därför hade det 

slutgiltiga ordet (Conradsen et al., 2016; Palese et al., 2008; Strickland et al., 2018). Flertalet 

patienter tyckte inte att det fanns något annat val än att genomgå operationen och menade att 

de var tvungna att acceptera situationen och de erbjudanden som gavs av vården för att kunna 

bli friska (Ericsson et al., 2018; Howie et al., 2016; Mauléon et al., 2007). En patient 

uttryckte följande ’’Nobody had any options in that situation; you have to buy what they 

offer’’ (Conradsen et al., 2016, s 2802). 

 

Att få berätta om sin upplevelse 

Patienterna som genomgått regional anestesi uppskattade att postoperativt bli tillfrågade om 

sin upplevelse (Conradsen et al., 2016; Lindwall et al., 2003; Pulkkinen et al., 2016; 

Rudolfsson et al., 2003). Att postoperativt uppmuntra och stärka patienterna till att kunna 

återgå till sitt normala liv ingav hopp hos patienterna (Engström et al., 2017; Lindwall et al., 

2003; Pulkkinen et al., 2016). En postoperativ dialog gav även patienterna möjlighet att säga 

tack till anestesisjuksköterskan och vid behov ge förslag på förbättringar i deras arbete 

(Rudolfsson et al., 2003).  

 

Det var en positiv överraskning för några av patienterna att de inte kände smärta eller 

drabbades av illamående efter regional anestesi (Palese et al., 2008). Medan andra patienter 

upplevde den postoperativa smärtan värre än förväntat (Conradsen et al., 2016; Engström et 

al., 2017; Hudson et al., 2015). Flera patienter uppgav att de tyckte det var skönt att inte 

behöva vara sövd (Ericsson et al., 2018). Överlag var de flesta patienterna nöjda med både 

operationen och anestesin (Ericsson et al., 2018; Hudson et al., 2015; Strickland et al., 2017). 

En patient uttryckte följande om upplevelsen ‘’Everyone was so lovely while I was there, all 
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the nurses were angels. . .they were so friendly which made me feel better’’ (Hudson et al., 

2015, s. 1506). 

 

Många patienter hade önskat mer preoperativ information (Conradsen et al., 2016; Ericsson et 

al., 2018; Fletcher et al., 2012; Strickland et al., 2017). Inför hemgång ville patienterna ha ett 

telefonnummer dit de kunde ringa vid behov för att erhålla information (Engström et al., 

2017). Patienterna uttryckte även ett behov om att få tillräckligt med postoperativ information 

och att informationen var anpassad så att de kunde förstå (Engström et al., 2017; Hudson et 

al., 2015). Att inte förstå informationen som gavs uttryckte en patient enligt följande:  

 
‘’I said afterwards, what have they just done? I’m sure in my appointments he said..., well we’ll go in 

and we’ll tidy up that, and you know, we’ll snip that and get your perforators done blah blah blah. 

And maybe I should have said “but what does that actually mean”. (Hudson et al., 2015, s. 1508) 

DISKUSSION  
Litteraturöversiktens resultat visar att patienter som genomgått regional anestesi upplevde 

trygghet när de fick information och ett gott bemötande av anestesisjuksköterskan. 

Patienterna kände sig tillfreds när de upplevde en fysisk och mental närvaro av 

anestesisjuksköterskan. Det var betydelsefullt för patienterna att få sina behov tillgodosedda 

och att få vara delaktiga i vården. Postoperativt upplevde patienterna att det var värdefullt att 

få berätta om sin upplevelse av vårdförloppet 

 

Resultatdiskussion 

Att känna sig trygg med anestesisjuksköterskan  

Resultatet visade att den preoperativa informationen var viktig för patienterna. Liknande 

resultat har rapporterats av Akpinar och medarbetare (2019) som menar att fullgod 

preoperativ information ökar patienttillfredsställelsen. Trots detta så uttryckte många 

patienter i resultatet att de upplevde informationen som bristfällig. Den bristfälliga 

informationen kan bero på tidsbrist och korta möten med patienten inom anestesisjukvården. 

Detta strider emot patientlagen (SFS, 2014:821) som säger att alla patienter har rätt till 

information som berör deras vård. Likaså är information en del av kompetensbeskrivningen 

för anestesisjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2020), och utifrån ett etiskt 

perspektiv har sjuksköterskan ansvar för att alla patienter får korrekt och tillräcklig 
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information som är anpassad efter patientens trosuppfattningar och kultur (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Resultatet visade att anestesisjuksköterskans bemötande var viktigt för patienterna och att 

miljön där mötet ägde rum hade påverkan på upplevelsen. Detta går att återfinna i 

Fundamentals of Care där Feo och medarbetare (2017) nämner att kontexten och miljön kan 

ha påverkan på vårdrelationen. Detta betonas även av Wiechula och medarbetare (2015) som 

menar att miljöns karaktär kan påverka vårdrelationen och likaså kan en god vårdrelation 

förbättra miljön. Utöver miljön för mötet bör hänsyn tas till ett vårdetiskt perspektiv och 

anestesisjuksköterskan bör i mötet uppvisa professionella värden såsom respektfullhet och se 

till patientens integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2020).  

 
Att känna anestesisjuksköterskans närvaro  

I resultatet framkom det att patienterna uppskattade den fysiska och mentala närvaron av 

anestesisjuksköterskan. Betydelsen av att vara närvarande betonas i ramverket Fundamentals 

of Care, där Feo och medarbetare (2017) poängterar att närvaron är essentiell i etablerandet 

av en vårdrelation. Till bakgrund av detta kan en närvarande sjuksköterska sannolikt vara 

avgörande för patienters upplevelser av trygghet och respekt i vårdrelationen.   

 

Ping Sim och medarbetare (2019) menar att regional anestesi kan effektivisera vården och 

öka produktionen. Utifrån ett patientperspektiv kan detta vara till en nackdel för patienterna 

eftersom en effektivisering av vården kan innebära att sjuksköterskan inte hinner med och 

patienter blir åsidosatta. Liknande resultat har rapporterats i Engström och medarbetare 

(2017), där patienterna uttryckt känslor av avsaknad av kontroll och integritet när 

vårdpersonalen varit stressade över att hinna med sitt arbetsschema. Avsaknaden av närvaro 

kan bero på att anestesisjuksköterskor upplever tidsbrist att hinna med planeringen, vilket kan 

inverka negativt på anestesisjuksköterskors förmåga att etablera en vårdrelation. Det är av 

stor betydelse att anestesisjuksköterskan har detta i beaktande eftersom tillfredställande 

hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet (regeringskansliet, 2011). 

 

Att få sina behov tillgodosedda 

Resultatet visade att många patienter kände oro och obehag inför och under operationen, i 

enlighet med tidigare forskning (Maurice-Szamburski et al., 2013; Bheemanna et al., 2017). 

Detta kan bero på att patienten är i en ny miljö och inte förstår allt som händer runt omkring. 
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Enligt Fundamentals of Care är en del av att förutse patientens behov att hjälpa patienten 

förstå miljön och informera vad som händer (Feo et al., 2017). Att förutse behov är en viktig 

del i att skapa trygghet hos patienten, vilket beskrivs i Fundamentals of Care av Kitson 

(2018). Resultatet visar att en del patienter inte gav uttryck för sina behov. Det är därför 

viktigt att i kliniken föra en konversation med patienten angående behov och önskemål, vilket 

betonas i Fundamentals of Care (Feo et al., 2017).  

 
Att känna sig delaktig i sin egen vård 

Resultatet visade att det var betydelsefullt för patienterna att dela med sig av sin historia och 

därmed bistå med kunskap till anestesisjuksköterskan. Enligt Fundamentals of Care är 

kunskap om patienten och dess unika behov en del av etablerandet av vårdrelationen (Kitson, 

2018). Resultatet visade att merparten av patienterna inte kände sig delaktiga i sin vård, vilket 

motstrider Kitson och medarbetare (2013b) som menar att patienters delaktighet och 

autonoma beslut är väsentligt för god omvårdnad. Detta betonas i patientlagen (2014:821) 

som säger att patienter har rätt att vara delaktiga i sin vård.  

 
Att få berätta om sin upplevelse  

Resultatet visade att patienterna ville bli tillfrågade om sin upplevelse i en postoperativ 

dialog. Att utvärdera vårdrelationen är en del av Fundamentals of Care och Feo och 

medarbetare (2017) menar att utvärderingen måste prioriteras. Tidsbrist inom sjukvården 

skulle kunna leda till att utvärderingen bortprioriteras, men en utvärdering behövs för att 

skapa möjlighet till förbättringar i vårdrelationen. Detta stöds av Kitson (2018) som beskriver 

att utvärderingen av vårdrelationen är det som leder till förändring. Genom att ta tillvara på 

patientens åsikter kan vården förbättras och leda till att fler patienter väljer regional anestesi 

istället för generell anestesi. Helwani och medarbetare (2015) menar att detta kan ge 

ekonomiska fördelar för sjukvården och samhället. Genom att anestesisjuksköterskan tar del 

av patienters upplevelse av vårdrelationen kan omvårdnadsarbetet förbättras och anpassas 

efter vad patienterna anser vara viktigt. Ramverket Fundamentals of Care kan användas som 

en hjälp för anestesisjuksköterskan att förstå innebörden av vårdrelationens olika delar och 

tillämpa det i det kliniska arbetet.  

 
Metoddiskussion  

Till denna litteraturöversikt valdes en kvalitativ metod med deduktiv ansats. Eftersom 

patienters upplevelse av vårdrelationen var fenomenet, kunde syftet inte besvaras utifrån en 



23 
 

kvantitativ metod. Den deduktiva ansatsen valdes då syftet utgick från ett befintligt ramverk 

(Henricson & Billhult, 2017). 

 

Att ta hjälp av en bibliotekarie i sökstrategin anses vara en styrka för denna litteraturöversikt. 

Sökningarna har gjorts i två olika databaser och endast icke sponsrade artiklar med peer 

review har inkluderats, vilket stärker resultatets trovärdighet (Henricson, 2017). Sökstrategin 

bestod av en blandning av indexeringsord och fritextord för att hitta så många relevanta 

artiklar som möjligt eftersom alla artiklar inte är indexerade av en indexerare (SBU, 2017b). 

En svaghet med studien kan vara att artiklar upp till 20 år gamla har inkluderats, dock var 

majoriteten av artiklarna mindre än 10 är gamla. Bedömningen gjordes att patienters 

upplevelser av regional anestesi från de äldre artiklarna nödvändigtvis inte har förändrats 

markant jämfört med den nya forskningen. Enbart artiklar från västvärlden har inkluderats i 

resultatet eftersom dessa länder antas ha liknande vårdkultur som Sverige. Majoriteten av 

artiklarna var ifrån norden och nio av dessa ifrån Sverige, vilket stärker sannolikheten att 

resultatet skulle kunna vara överförbart till en svensk kontext. Författarna har med avsikt valt 

att inkludera olika patientgrupper som genomgått olika operationstyper eftersom 

vårdrelationen mellan patient och anestesisjuksköterska varit det centrala. Detta ökar även 

möjligheten att resultatet är överförbart till olika operationsenheter. Studier med olika design 

har inkluderats i resultatet eftersom det inte gick att hitta tillräckligt med underlag för 

resultatet, Henricson (2017) menar att detta kan sänka trovärdigheten. En artikel hade både 

kvalitativ och kvantitativ metod, men enbart resultatet från den kvalitativa delen har använts 

till denna litteraturöversikt.  

 

De 19 artiklar som har inkluderats i resultatet kvalitetsgranskades enligt SBU:s 

granskningsmall (bilaga 2) 18 artiklar bedömdes ha hög kvalitet och en artikel medelhög 

kvalitet. Kvalitetsgranskningen av alla artiklar gjordes av båda författarna var för sig och 

diskuterades sedan ihop, vilket stärker trovärdigheten. Inga fler artiklar inkluderades i 

resultatet eftersom det ansågs tillräckligt för att besvara syftet (Henricsson, 2017). Det 

existerar alltid en viss förförståelse inför start av en studie (Priebe & Lindström, 2017) och 

för att resultatet inte skulle färgas av förförståelsen hade författarna ett medvetet 

förhållningssätt till sin förförståelse under hela analysprocessen (SBU, 2017c). För en 

objektiv analys av data har författarna var för sig skrivit ner sin förförståelse och reflekterat 

kring den tillsammans, detta stärker pålitligheten (Henricsson, 2017).  
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Endast artiklar som beskrivit sina etiska överväganden har inkluderats vilket stärker 

kvaliteten på litteraturöversikten. Enbart studier med deltagare över 18 år har inkluderats för 

att kunna respektera rätten till autonomi och samtycke enligt autonomiprincipen. Artiklar 

med sårbara grupper som deltagare exempelvis demenssjuka har aktivt valts bort utifrån icke-

skada-principen och göra-gott-principen, då det inte gick att garantera att risker med 

forskningen vägts mot vilka vinster den genererar. Etisk motivering av studien var att 

författarna ansåg att studiens syfte kan gynna både patienten och professionen (Kjellström, 

2017).  

 

Utifrån Grade-CERQual (2015) bedöms litteraturöversiktens evidensgrad till medelhög, 

vilket innebär att resultatet troligtvis är representabelt för det undersökta fenomenet av 

intresse. Litteraturöversiktens trovärdighet har värderats till medelhög eftersom 

relevanskomponenten i CERQual systemet har bedömts bristande. Litteraturöversiktens 

resultat bygger på patientupplevelser av att vara vaken, och inte uttryckligen upplevelser av 

vårdrelationen. Det finns ett behov av vidare forskning med fokus på hur patienten upplever 

vårdrelationen utifrån ramverket Fundamentals of Care i en anestesi- och operationskontext. 

Litteraturöversiktens resultat har gett en fingervisning till hur en god vårdrelation kan 

etableras mellan anestesisjuksköterska och patient. Ramarna för ett examensarbete är 

begränsat och mer studier inom området behövs för att stärka resultatet och tillämpa det i 

kliniken.   

 

Slutsats  

Mötena mellan patienter och anestesisjuksköterskan är ofta korta men avgörande för 

etablerandet av en vårdrelation. Anestesisjuksköterskan har närmast kontakt med patienten 

under regional anestesi och genom att få en kännedom om hur patienter upplever 

vårdrelationen kan omvårdnaden förbättras.  
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Bilaga 1. Söktabeller  
Tabell 1 sökning i Pubmed  

 
 

Söknummer Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 
 

#1 Anesthesia, Conduction OR 
Anesthesia, Spinal OR 
Anesthesia, Epidural OR 
Nerve Block [MeSH] 

66,034    

#2 Conduction Anesthesia OR 
Anesthesia, Regional OR 
Regional Anesthesia OR 
Spinal Anesthesia OR Spinal 
Anesthesias OR Epidural 
Anesthesia OR Anesthesias, 
Epidural OR Epidural 
Anesthesias OR Block, Nerve 
OR Blocks, Nerve OR Nerve 
Blocks OR Nerve 
Blockade OR Blockade, 
Nerve [Title/Abstract] 

36,142    

#3 #1 OR #2 80,181    

#4 Nurse Anesthetist OR Nurses 
[MeSH] 

89,428    

#5 Anesthetist, Nurse OR 
Anesthetists, Nurse OR Nurse 
Anesthetist 
OR Nurse OR Personnel, 
Nursing 
OR Nursing Personnel OR 
Registered Nurses OR Nurse, 
Registered. OR Nursing 
[Title/Abstract] 

364,529    

#6 #4 OR #5 410,393    
#7 Attitude OR Emotions OR 

Professional-patient relations 
OR Patient Satisfaction OR 
Trust [MeSH] 

903, 002    

#8 Personal experience OR Lived 
experience OR Attitudes OR 
Opinion OR Feelings OR Trust 
OR professional patient 
relation* OR relation 
professional patient OR 
Satisfaction, patient 
[Title/Abstract] 

309,094    

#9 #7 OR #8 1,082,654    
#10 #3 AND #6 AND #9 128 16  10 8 
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Tabell 2 sökning i Pubmed  
Söknummer Sökord Pubmed Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 
#1 Awake* AND surgery* 

[Title/Abstract]  
4,074    

#2 Patient experienc* 
[Title/Abstract]  

19,430    

#3 #1 AND #2 41 9  6 4 
 
Tabell 3 sökning i PsychInfo  
Söknummer Sökord PsycInfo Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 
#1 Anesthesia conduction OR 

regional anesthesia OR nerve 
block OR spinal anesthesia OR 
epidural anesthesia OR local 
anesthesia OR surgery 

56,861    

#2 Perioperative dialogue  13    
#3 #1 AND #2 10    
#4 #1 AND #2 AND qualitative 

research OR hermeneutic study 
OR phenomenology 

7 4 4 3 

 
Tabell 4 sökning i PsychInfo  
Söknummer Sökord Psycinfo Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 
#1 Anesthesia conduction OR 

regional anesthesia OR nerve 
block OR spinal anesthesia OR 
epidural anesthesia OR local 
anesthesia OR surgery 

56,861    

#2 Perioperative dialogue OR 
perioperative care 

1,064    

#3 #1 AND #2  611    
#4 #1 AND #2 AND qualitative 

research 
42  3 3 2 

 
Tabell 5 sökning i Pubmed 
Söknummer Sökord Pubmed Resultat   Urval 

1 
Urval 2 Urval 3  

 
#1 Anesthesia conduction OR 

Anesthesia epidural OR 
Anesthesia local OR Nerve Block 
OR Anesthesia Spinal [MESH]  

66,399    

#2 Patients’ experienc*  
[Title/Abstract]  

53,325    

#3 Awake* OR wakefulness* 
[Title/Abstract]  

47,634    

#4 #1 AND #2 AND #3 12 3  3 3 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsgranskning 
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Bilaga 3. Sammanställning av inkluderade artiklar  
Författare, år, land  Titel  Syfte  Metod  Resultat  Kvalitet  
Bager, L., 
Konradsen, H. & 
Sander Dreyer, P. 
2015 
Danmark  

The patient’s experience of 
temporary paralysis from 
spinal anaesthesia, a part 
of total knee replacement. 

Syftet var att undersöka 
hur patienter upplever att 
bli tillfälligt förlamad 
under spinalanestesi. 

En fenomenologisk 
hermeneutisk 
semistrukturerad 
intervjustudie med 12 
deltagare. Intervjuerna 
varade 14-20 minuter. 

Tre teman framkom I resultatet; 1. 
Anestesi - en oundviklig nödvändighet. 
2. En oigenkännlig och obegriplig kropp. 
3. Kroppen återvänder - glädje och 
ångest. 
 

Hög 
 
Etiskt 
godkännande 
krävdes inte. 
Etiska 
överväganden har 
gjorts av 
författarna. 

Conradsen, S., 
Gierseth, M.M. & 
Kvangarsnes, M. 
2016 
Norge 

Patients’ experiences from 
an education programme 
ahead of orthopaedic 
surgery- a qualitative 
study. 

Syftet var att undersöka 
hur patientutbildningen 
på en kirurgisk enhet 
beskrevs av patienter som 
hade genomgått total knä 
artroplastik eller total 
höft artroplastik. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
intervjustudie med 11 
deltagare. Intervjuerna 
varade 25-60 minuter.  
 

Tre teman identifierades; 1. Realistisk 
information som förberedelse inför 
operation. 2. Delaktighet och känsla av 
kontroll. 3. Tillit för vårdarna. 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.   

Engström, Å., 
Boström, J. & 
Karlsson, A-C. 
2017 
Sverige  

Women's Experiences of 
Undergoing Total Knee 
Joint Replacement 
Surgery. 
 

Syftet var att beskriva 
kvinnors erfarenheter av 
att genomgå kirurgi för 
knäledsersättning. 

Kvalitativ intervjustudie 
med fem kvinnor 
deltagare. Intervjuerna 
skedde upp till tre 
månader postoperativt.  

Tre huvudteman framkom; 1. Tiden 
innan operationen. 2. Upplevelser under 
operationen. 3. Tiden efter operation. 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

Ericsson, A., Hult, C. 
& Kumlien, C. 
2018 
Sverige  

Patients’ experiences 
during carotid 
endarterectomy performed 
under local anesthesia. 

Syftet var att beskriva 
patienters upplevelse av 
att genomföra CEA i 
lokalanestesi. 

Kvalitativ 
semistrukturerad 
intervjustudie med 15 
deltagare. Intervjuerna 
varade 15-27 minuter 
och skedde mellan två 
dagar och fyra veckor 
postoperativt.  
 
 
 
 
 

Två kategorier hittades; 1. Att vara under 
stress. 2. Förlora kontrollen. Dessa 
genererade i sex subkategorier: 1. Att 
vara förberedd för stressen. 2. Uppleva 
smärta. 3. Uppleva olika grad av obehag. 
4. Uppleva tid. 5. Anestesisjuksköterskan 
som en länk till omvärlden. 6. 
Överlämnas I någon annans händer. 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Fletcher, K.J., Das 
Nair, R., Macniyen, 

An interpretative 
phenomenological analysis 

Syftet var att undersöka 
upplevelsen av att 

Kvalitativ 
fenomenologisk 

Tre teman framkom; 1. Användning av 
självbevarande strategier före och under 

Hög 
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J.A.B., Basu, S. & 
Byrne, P. 
2012 
Storbritannien  

of the patient experience of 
awake craniotomy: brain 
tumour diagnosis to 
discharge. 
 

genomgå en vaken 
kraniotomi. 

intervjustudie med sju 
deltagare som 
intervjuades inom fem 
månader till fyra år efter 
genomgången operation. 

operationen. 2. En bisarr men trevlig 
operationsupplevelse. 3. Behov av mer 
konkret information före operationen. 

Godkänd av etisk 
kommitté.  

Howie, E., 
Bambrough, J., 
Karabatsou, K. & 
Fox, J. 
2016 
Storbritannien  

Patient experiences of 
awake craniotomy: an 
interpretative 
phenomenological 
analysis. 

Syftet med studien var att 
utveckla förståelsen för 
upplevelsen av en vaken 
kraniotomi. 

Kvalitativ 
fenomenologisk studie 
med semistrukturerade 
intervjuer med sex 
deltagare. Intervjuerna 
utfördes mellan vecka 
sex och 16 postoperativt.   

Fyra teman identifierades; 1. Outtalad 
rädsla. 2. Dissociation. 3. Kontroll. 4. 
Ansvar.   

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Hudson, B., Ogden, 
J. & Whiteley, M.S. 
2015 
Storbritannien  

A thematic analysis of 
experiences of varicose 
veins and minimally 
invasive surgery under 
local anaesthesia. 

Syftet var att undersöka 
patienters upplevelse av 
att leva med åderbråck 
samt upplevelsen av att 
opereras I 
regionalanestesi och 
effekten av distraktion 
mot intraoperativ smärta 
och oro. 

Kvalitativ 
semistrukturerad 
intervjustudie med 20 
deltagare. Intervjuerna 
varade 40-50 minuter 
och skedde åtta veckor 
efter operationen. 

Fyra teman framkom; 1. Negativa 
känslor associerat till symptom. 2. 
Otillräckligt förberedd inför operationen. 
3. Känna sig omhändertagen. 4. 
Förbättringar i välbefinnandet. 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

Karlsson, A-C., 
Ekebergh, M., 
Larsson Mauléon, A. 
& Almerud 
Österberg, S. 
2012 
Sverige  

"Is that my leg?" patients' 
experiences of being 
awake during regional 
anesthesia and surgery. 
 

Syftet var att undersöka 
hur patienter upplever 
vakenkirurgi i regional 
anestesi. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
intervjustudie med nio 
deltagare. Åtta intervjuer 
skedde nio till 30 dagar 
postoperativt, varav en 
skedde tre dagar 
postoperativt. 

Fyra teman identifierades. 1. Balansera 
mellan närhet och distans i 
operationsrummet. 2. Balansera mellan 
att ha kontroll och att vara utlämnad. 3. 
Min delvis oåtkomliga kropp hanterad av 
andra. 4. Vårdarnas roll. 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Karlsson, A-C., 
Ekebergh, M., 
Larsson Mauléon, A. 
& Almerud 
Österberg, S. 
2013 
Sverige  

Patient-nurse anesthetist 
interaction during regional 
anesthesia and surgery 
based on video recordings. 

Syftet med studie var att 
genom videoinspelningar 
tolka och beskriva den 
intraoperativa 
interaktionen mellan 
anestesisjuksköterskan 
och patienten under 
regionalanestesi. 

Kvalitativ hermeneutisk 
studie. Observation 
genom 
videoinspelningar med 
tre deltagare. Totalt sju 
timmar och 20 minuter 
spelades in varav sex 
timmar och 48 minuter 
av videoinspelningen 

Anestesisjuksköterskan kan ha både 
‘’närvarande’’ och ‘’frånvarande’’ 
närvaro till patienten under operationen. 
Resultatet gav insikter om interaktionen 
mellan anestesisjuksköterskan och 
patienten som kan hjälpa 
anestesisjuksköterskan att utvecklas i sitt 
arbete. 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  
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valdes ut för analys. 
Lindwall, L., von 
Post, I. Bergbom, I. 
2003 
Sverige  

Patients' and nurses' 
experiences of  
perioperative dialogues 
 

Syftet med studien var att 
beskriva och tolka 
patienternas upplevelse 
av omvårdnad och den 
perioperativa dialogen. 

Kvalitativ hermeneutisk 
intervjustudie med 20 
deltagare, 10 patienter 
och 10 sjuksköterskor. 
Intervjuerna varade 30-
60 minuter.  

Huvudtema 1. Kontinuitet från patientens 
perspektiv. Huvudtema 2. Kontinuitet 
från den perioperativa sjuksköterskans 
perspektiv. Subteman; 1. Vi delade en 
historia. 2. Kroppen är i säkra händer. 3. 
Professionell omvårdnad blir synlig. 4. 
Kontinuitet ger mening för arbetet. 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

Mauléon, A.L., Palo-
Bengtsson, L. & 
Ekman, S-L. 
2007 
Sverige  

Patients experiencing local 
anaesthesia and hip 
surgery. 

Syftet med studien var att 
påvisa vad upplevelsen 
av lokalanestesi under 
kirurgi betyder för 
patienter. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
intervjustudie med sju 
deltagare. Intervjuerna 
ägde rum fem till 10 
dagar postoperativt. 

Ett huvudtema identifierades; äventyra 
välmående och komfort. Fem subteman 
skapades; 1. Smärta. 2. Vänta och 
uppleva tiden som ändlös. 3. Känna 
utanförskap. 4. Uppleva omgivningen 
som overklig. 5. Känna tillit och uppleva 
brist av tillit. 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

McCloud, C., 
Harrington, A. & 
King, L. 
2012 
Australien  

Understanding people’s 
experience of vitreo-retinal 
day surgery: a 
Gadamerian-guided study. 

Syftet var att få förståelse 
för patienters upplevelser 
av dagkirurgisk 
vitreoretinal 
ögonoperation. 

Kvalitativ hermeneutisk 
intervjustudie med 18 
deltagare. Intervjuerna 
varade 40-120 minuter. 

Det identifierades fyra teman. 1. Den 
fysiska personen. 2. Den psykologiska 
personen. 3. Den historiska personen. 4. 
Personen inom gemenskapen. 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

McCloud, C., 
Harrington, A. & 
King, L. 
2014 
Australien 

A qualitative study of 
regional anaesthesia for 
vitreo-retinal surgery. 
 

Syftet var att undersöka 
patienters upplevelser av 
regional ögonblockad. 

Kvalitativ hermeneutisk 
intervjustudie med 18 
deltagare som 
intervjuades i 60-120 
minuter. 

Fyra teman framkom; 1. Att inte veta: 
tiden före en regional ögonblockad. 2. 
Upplever: upplevelsen av regional 
ockulär anestesi. 3. Uthärda: att uthärda 
regional ögonbedövning i hopp om att 
deras syn skulle återställas. 4. Veta: när 
ytterligare operation krävdes. 

Hög  
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Palese, A., Skrap, 
M., Fachin, M., 
Visioli, S. & Zannini, 
L. 
2008 
Italien  

The Experience of Patients 
Undergoing Awake 
Craniotomy - In the 
Patients’ Own Words. A 
Qualitative Study. 

 

Syftet var att undersöka 
patienters upplevelse 
före, under och efter en 
vaken kraniotomi. 

Kvalitativ 
fenomenologisk studie. 
21 deltagare som alla 
träffades tre gånger. En 
intervju skedde innan 
operation och en efteråt. 
Varje intervju varade 30-
60 minuter. 

Tre teman med underteman framkom; 1. 
Preoperativa funderingar: självbevarande 
och komma på vilken deras 
intraoperativa roll blir. 2. Intraoperativa 
funderingar; att ha situationen under 
kontroll. 3. Postoperativa funderingar; 
uppmuntra sig själv och andra. 

Hög 
 
Etiska 
övervägande har 
gjorts av 
författarna.  

Pulkkinen, M., 
Junttila, K. & 
Lindwall, L. 

The perioperative 
dialogue- a model of 
caring for the patient 

Syftet var att undersöka 
hur patienter upplever 
den perioperativa 

Kvalitativ metod med 19 
deltagare. 
Anestesisjuksköterskan 

Tre teman identifierades; 1. Lidande i 
väntan på operationen (preoperativt). 2. 
Kontinuitet skapar samhörighet 

Hög 
 
Godkänd av etisk 
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2016 
Finland  

undergoing a hip or a knee 
replacement surgery under 
spinal anaesthesia. 

dialogen under 
spinalanestesi. 

skrev ner den 
perioperativa dialogen 
med patienten och 
analys av texten skedde 
med innehållsanalys. 

(intraoperativt). 3. Unik – patienten har 
blivit sedd (postoperativt). 

kommitté.  

Rudolfsson, G., 
Ringsberg, K.C. & 
von Post, I. 
2003 
Sverige  

A source of strength- 
nurses’ perspectives of the 
perioperative dialogue 

Syftet var att beskriva 
anestesisjuksköterskor 
och 
operationssjuksköterskors 
upplevelser av att arbeta 
med den perioperativa 
dialogen. 

Kvalitativ intervjustudie 
med 20 sjuksköterskor. 
Intervjuerna pågick cirka 
90 minuter. 

En kärnkategori identifierades ’’källa till 
styrka’’, och två huvudkategorier 
framkom; 1. Att gå tillsammans och 2. 
Att skapa en vårdande relation.  

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Rudolfsson, G., von 
Post, I. & Eriksson, 
K. 
2007 
Sverige  

The expression of caring 
within the perioperative 
dialogue: a hermeneutic 
study. 

Syftet var att få ny 
förståelse för vad 
vårdande innebär i den 
perioperativa dialogen 
från patienten och 
sjuksköterskornas 
perspektiv och hur 
vårdandet blir synligt för 
patienten i den 
perioperativa dialogen. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturella 
intervjuer med 18 
patienter och 20 
sjuksköterskor. 
Intervjuerna utfördes 15 
dagar postoperativt och 
pågick 30-60 minuter.  

10 kategorier identifierades; 1. Löftet att 
som sjuksköterska bry sig om patienten. 
2. Löfte att tillåta patienten vara sig själv. 
3. Lova att säkra patientens omsorg 4. 
Vägleda patienten genom operationen. 5. 
Ta ansvar för det som lovas. 6. Löfte att 
bry sig från patientens perspektiv. 7. 
Någon som tar mig på allvar. 8. Någon 
som skapar en lugn atmosfär. 9. Till 
någon som jag kan lämna över ansvaret. 
10. Någon som bryr sig om mig. 

Hög  
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Strickland, L.H., 
Kelly, L., Hamilton, 
T.W., Murray, D.W., 
Pandit, H.G. & 
Jenkinson, C. 
2018 
Storbritannien  

Early recovery following 
lower limb arthroplasty: 
Qualitative interviews with 
patients undergoing 
elective hip and knee 
replacement surgery. 
Initial phase in the 
development of a patient-
reported outcome measure. 
 

Syftet var att utforska 
patientens perspektiv på 
kirurgi och tidig 
återhämtning efter att ha 
genomgått höft och knä 
artroplastik. 

Kvalitativa 
intervjustudier med 30 
deltagare som blev 
intervjuade på 
operationsdagen samt 
nio veckor postoperativt. 

Sju teman identifierades från 
intervjuerna; 1. Förbättra funktion och 
mobilisering. 2. Smärta. 3. Upplevelser 
av vård. 4. Stöd från andra. 5. 
Involvering och förståelse för beslut. 6. 
Beteende och coping. 7. Fatigue och 
sömn.  

Hög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Trängberg, Ö.S-O. & 
Stomberg, M.W. 
2013 
Sverige  

Listening to music during 
regional anesthesia: 
patients’ experiences and 
the effect on mood. 

Att beskriva patienters 
upplevelse av att lyssna 
på musik under en 
operation i regional 
anestesi. 

Kvalitativ intervjustudie 
samt kvantitativ metod 
genom HADS 
formuläret som fylldes I 
både pre- och 

Ett huvudtema framkom; en känsla av 
tillfredsställelse. Med tre underteman; 1. 
En positiv upplevelse. 2. Ett inre lugn. 3. 
En avskildhet från verkligheten. 

Medelhög 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  
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postoperativt. 15 
deltagare intervjuades i 
30-45 minuter. 

 
 


