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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdrelationen som etableras mellan patienten och specialistsjuksköterskan inom 

anestesi i det tidsbegränsade preoperativa mötet är en förutsättning för att specialist-

sjuksköterskan ska kunna ge personcentrerad vård. Det har tidigare inte studerats hur 

vårdrelationen etableras utifrån ramverket Fundamentals of Care i den preoperativa kontexten. 

Syfte: Att beskriva hur vårdrelationen etableras i det tidsbegränsade preoperativa mötet 

mellan patienten och specialistsjuksköterskan inom anestesi utifrån Fundamentals of Care.  

Metod: Litteraturstudie med systematisk ansats. Deduktiv innehållsanalys enligt Elo och 

Kyngäs. 

Resultat: Studiens resultat visar hur vårdrelationen kan etableras i det preoperativa mötet, 

beskrivet utifrån Fundamentals of Care, vilket inte gjorts tidigare. Resultatet visade på 

kunskap, erfarenheter, sinnen och förmågor som anestesisjuksköterskan behövde besitta för 

att etablera vårdrelationen. Det som kan lyftas fram var anestesisjuksköterskans speciella 

kommunikationsförmåga, mentala närvaro, metoder för att lugna patienten, olika sätt att visa 

fysisk närvaro samt hennes simultankapacitet för att etablera vårdrelationen preoperativt. 

Ramverket Fundamentals of Care gjorde det möjligt att överföra tidigare forskning för att 

beskriva etablerandet av vårdrelationen. Fortsatt fördjupning och forskning inom detta område 

skulle kunna ligga till grund för praktisk vägledning för specialistsjuksköterskan inom 

anestesi. 

Slutsats: Studien visar hur det är möjligt att etablera en vårdrelation i det tidsbegränsade 

preoperativa mötet mellan patienten och specialistsjuksköterskan inom anestesi, för att ge 

personcentrerad vård. Resultatet kan ses som en introduktion eller underlag för diskussion för 

nyexaminerade anestesisjuksköterskor om hur hon kan etablera en vårdrelation i det 

preoperativa mötet med patienten.  

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, Perioperativ dialog, Patientförespråkare, Fundamentals of 

Care, Systematisk litteraturöversikt 
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ABSTRACT 

Background: The relationship established preoperatively between the patient and the nurse 

anesthetic specialist is a prerequisite for the nurse specialist to give person-centered care. The 

establishment of the caring relationship has not earlier been investigated using the 

Fundamentals of Care framework in the perioperative context. 

Aim: To describe the establishment of the relationship between the nurse anesthetic specialist 

and the patient within a limited period in the preoperative setting using Fundamentals of Care. 

Method: Literature review with a systematic approach. The collected data was analyzed with 

a deductive approach according to Elo and Kyngäs. 

Result: The result of the study shows how the establishment of the caring relationship in the 

preoperative setting, described from Fundamentals of Care, which have not been done before. 

The result brings forth knowledge, experiences, senses, and abilities that the nurse anesthetist 

needed to possess to establish the caring relationship. Skills worth mentioning are her specific 

communication skills, her mental attendance, methods of calming the patient, different ways 

of showing physical presence and her simultaneous capacity for establishing the perioperative 

relationship. The framework Fundamental of Care itself made it possible to transfer former 

research to describe the establishment of a caring relationship. Furthermore, in-depth research 

in this area could be the basis to practical guidance for the nurse anesthetist.  

Conclusions: The study shows how it is possible to establish a caring relationship between 

the patient and the nurse anesthetist within the limited period in the preoperative setting in 

order to deliver person-centered care. The result can be an introduction or basis for discussion 

for the new graduate nurse anesthetist about the establishment of a caring relationship in the 

preoperative meeting with the patient.  

Kee word: Nurse Anesthetist, Perioperative dialogue, Patient Advocate, Fundamentals of 

Care, Systematic Review 
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INLEDNING 

I denna studie undersöks hur vårdrelationen kan etableras mellan patienten och 

specialistsjuksköterskan inom anestesi i det preoperativa mötet för god personcentrerad vård. 

Detta är gjort med syntes utifrån Fundamentals of Care som är ett teoretiskt ramverk inom 

omvårdnad. 

Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård kommer benämnas ”anestesisjuksköterska”, 

”specialistsjuksköterska” alternativt ”hon” i detta arbete.  

Teoretisk utgångspunkt 

Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care [FoC] kan användas som modell för att 

beskriva allt som är nödvändigt för att ge grundläggande personcentrerad vård på ett enhetligt 

och för patienten säkert sätt.   

Fundamentals of Care 

Ramverket består av tre dimensioner som är beroende av varandra. Att etablera en 

vårdrelation mellan patient och sjuksköterska är kärnan, det fundamentala för den 

grundläggande omvårdnaden. Även patientens fysiska, psykosociala och relationella 

omvårdnadsbehov beskrivs i ramverket, liksom kontexten, sammanhanget där vården utövas 

och hur dessa förutsättningar sammantaget kan påverka omvårdnaden (Feo, Conroy, Marshall, 

Rasmussen, Wiechula & Kitson 2017; Kitson, 2018; Feo, Conroy, Jangland, Muntlin Athlin, 

Brovall & Kitson, 2018).  

FoC är ett relativt nytt ramverk som skapats för att förklara och vägleda sjuksköterskan i att 

skapa en vårdrelation och utifrån den ge personcentrerad vård till patienten och dess 

närstående (Kitson, 2018; Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 2013). Enligt FoC ingår 

fem grundläggande element (figur 1), i att etablera en positiv vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient (Kitson, 2018).  
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Figur 1. De fem elementen i etablerande av en vårdrelation enligt FoC.  

               Egen design efter Feo et al. (2017). 

Kitson (2018) och Feo et al. (2017) lyfter fram att relationen sjuksköterska och patient bygger 

på moraliska egenskaper som trovärdighet, medkänsla, integritet och kompetens oavsett 

sjukdomsbild hos patienten. Att skapa förtroende innehåller många olika komponenter och 

förtroendet ska ofta byggas upp på en begränsad tid vid det första mötet mellan sjuksköterska 

och patient. Då förtroende etablerats är det viktigt att sjuksköterskan är närvarande och tar sig 

tid att lyssna till patienten, fokuserar på patienten och dess närstående. Att förutse patientens 

vårdbehov sker i dialog med patienten och förutsätter sjuksköterskans kompetens. För att 

etablera en god vårdrelation bör sjuksköterskan även vara påläst om patientens diagnos, 

anamnes och sociala situation. I utvecklandet av vårdrelationen reflekterar och utvärderar 

sjuksköterskan tillsammans med patienten och närstående för att bibehålla förtroende.  

Tidigare forskning har visat att det finns ett dynamiskt samband mellan att först etablera ett 

förtroende, sedan hålla fokus, förutse förväntningar och behov samt vara påläst och 

kontinuerligt utvärdera relationen med sin patient (Feo et al., 2017; Kitson, 2018).  

  



8 

 

Ramverket FoC har tillämpats inom akutsjukvård och kirurgisk omvårdnad (Jangland, Kitson 

& Muntlin Athlin, 2016; Jangland, Teodorsson, Molander & Muntlin Athlin, 2018) dock har 

det inte i författarnas vetskap sedan tidigare använts inom området anestesi i den preoperativa 

kontexten. Då FoC kan användas för att beskriva den grundläggande personcentrade 

omvårdnaden (Kitson, 2018), ser författarna ett behov av att pröva ramverket inom anestesi 

för att undersöka etablerandet av vårdrelationen. 

Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget 

Etablering av vårdrelationen mellan anestesisjuksköterskan och patienten är en förutsättning 

för att kunna ge personcentrerad vård utifrån patientens upplevda hälsa, sjukdom, behov och 

önskningar (Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & von Vogelsang, 2016). Relationen 

ger anestesisjuksköterskan förutsättningar att upprätthålla patientens rättigheter, hälsa och 

säkerhet under operationen (Munday, Kynoch & Hines, 2015). Vårdrelationen som bygger på 

förtroende bidrar till att patienten ska känna sig lugn och trygg och även att 

anestesisjuksköterskan ska kunna representera patienten då hen är sövd (Mallik, 1997; 

Munday et al., 2015). Den perioperativa sjuksköterskan ska vara patientens röst, 

kommunicera med patienten och skydda patienten (Munday et al., 2015; Lindwall, von Post, 

& Bergbom, 2003; Westerling & Bergbom, 2008).  

Patienter som ska sövas och genomgå kirurgi är ofta rädda för det okända, rädda för att må 

illa vid uppvaknandet eller rädda för att inte vakna upp alls (Kindler, Harms, Amsler, Idhe-

Scholl & Scheidegger, 2000). Denna oro och rädsla är mer eller mindre stark hos olika 

patienter och det är inte säkert att lugnande läkemedel är det bästa alternativet för att minska 

oro och rädsla (Arakelian, Färdig & Nyholm, 2019). Patienter inför och under en operation är 

särskilt exponerade och sårbara och kan under anestesi och kirurgi inte själva uttrycka sin 

vilja, röra sig och vanligtvis inte heller tala, varvid anestesisjuksköterskan har en central roll 

(Bak, 2020; Iacono, 2007; Munday et al., 2015). Patientens upplevelse av personcentrerad 

vård är studerad av Arakelian och medförfattare (2016), de menar att patienten behandlas som 

en unik individ, uppfattas viktig och får sina önskningar tillgodosedda, blir involverad i sin 

egen vård. Den perioperativa sjuksköterskans närvaro och fysiska beröring är lugnande och 

ökar patientens välmående.  
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Inom sjukvården finns högt ställda produktionsmål som påverkar förutsättningarna för det 

preoperativa mötet då vårdrelationen etableras. Mötet blir ofta kort och anestesisjuksköterskan 

har inte alltid möjlighet att ta den tid som önskas för att möta patientens behov (Arakelian et 

al., 2016). Anestesisjuksköterskan ska både förbereda inför anestesin, hantera medicinteknisk 

utrustning och upprätthålla effektivitet, samtidigt som hon ska få patienten ska känna sig lugn, 

trygg och känna förtroende för henne (Reilly & Behrens-Hanna, 1991; American Society of 

PeriAnesthesia Nurses, 2001; Duffy, 2004: Krenzichek, Clifford, Windle och Mamaril, 2007). 

Att bygga en vårdrelation preoperativt, med ett högt arbetstempo, kort om tid och att patienten 

kan vara påverkad av lugnande läkemedel är troligen än mer utmanande för 

anestesisjuksköterskan än för sjuksköterskor i andra vårdmiljöer (Arakelian et al., 2016; 

Spruce, 2013). Den preoperativa dialogen, såsom det fungerar idag, ses som en möjlighet att 

skapa den kontakt som är så viktigt för både anestesisjuksköterskan och patienten inför 

anestesin (Arakelian et al., 2016; Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016). 

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan inom anestesisjukvård ingår att hon 

ska kunna använda ett personcentrerat arbetssätt för att säkerställa patientens enskilda behov.  

Anestesisjuksköterskan ska i mötet med patienter och anhöriga ge dem den information de 

behöver och stödja patienten i dennes grundläggande rättigheter och valmöjligheter. Hon ska 

även värna om patientens autonomi som innefattar integritet, värdighet och behov. Utöver 

detta ska anestesisjuksköterskan tillvarata patientens rätt till självbestämmande genom att 

agera professionellt och med ett etiskt förhållningssätt skapa förtroende så att patienten 

känner tillit och trygghet. (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård [Rf AnIva] och 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2019). Detta är också reglerat i Hälso- och 

sjukvårdslagen där det står att vårdpersonal ska tillgodose patientens behov av trygghet och 

säkerhet (SFS 1982:763) och i Patientlagen som framhäver betydelsen av patientens integritet, 

delaktighet och självbestämmande (SFS, 2014). 

Sjuksköterskan måste ha förmåga att känna in patientens behov för att kunna föra dess talan, 

vilket kräver både kompetens och erfarenhet (Josse-Eklund, Jossebo, Sandin-Bojö, Wilde-

Larsson & Petzäll, 2014; Munday, 2015). Snowball (1996) visar att sjuksköterskan behöver 

ha en djup professionell identitet, kunskap, kompetens och självförtroende för att representera 

patienten och också agera utifrån sina egna värderingar som sjuksköterska.  
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I detta sammanhang behöver sjuksköterskan också besitta vissa egenskaper för att ge 

personcentrerad vård, hon måste känna sig säker i sin roll som sjuksköterska, vara hängiven, 

kompetent och etiskt medveten (Halldorsdottir, 2008; Josse-Eklund et al., 2014; Mc Carthy, 

2006). Det har visat sig att oavsett vårdmiljö följer sjuksköterskan de etiska koderna som 

guidar henne att respektera de mänskliga rättigheterna, ge patienten korrekt och tillräcklig 

information, visa respekt, vara lyhörd, visa medkänsla, vara pålitlig och visa på integritet 

(Sundqvist, Holmefur, Nilsson & Anderzén-Carlsson, 2016).  

Anestesisjuksköterskan ställs inför etiska ställningstaganden och värdekonflikter, det kan 

handla om bristande respekt för patientens värdighet, patienten fråntas sin rätt till 

självbestämmande, undanhålls information, bristande samtycke vid till exempel 

återupplivning. Även resursfördelning och ökade krav på effektivitet kan orsaka etiska 

dilemman (Schroeter, 1999; von Post, 1996).  

Problemformulering  

Inför och under operationen är patienten exponerad och sårbar, specialistsjuksköterskan har 

då en central roll i etablerandet av vårdrelationen som i sin tur är en förutsättning för att kunna 

tillhandahålla god personcentrerad vård. Hur vårdrelationen skapas inför anestesi har 

beskrivits tidigare, olika teoretiska modeller har använts. Det har tidigare inte studerats hur 

vårdrelationen etableras utifrån FoC, inom den begränsade tidsramen som det preoperativa 

mötet har.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur vårdrelationen etableras i det tidsbegränsade preoperativa mötet 

mellan patienten och specialistsjuksköterskan inom anestesi utifrån Fundamentals of Care.  

METOD  

Design 

En litteraturstudie med systematisk ansats och deduktiv innehållsanalys valdes. En 

systematisk litteraturstudie utförs för att få en överblick av forskningsläget och att använda 

resultatet för att kunna bedriva evidensbaserad vård (Rosén, 2017). Deduktiv innehållsanalys 
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kan användas då en teori eller modell redan finns beskriven, i denna studie används det 

teoretiska ramverket FoC. Valet av kvalitativ metod var avhängigt målet att uppnå förståelse 

och generera kunskap om det undersökta fenomenet (Willman & Stoltz, 2017). Kvalitativa 

originalartiklar söktes då dessa innehåller studier av människors upplevelser av levda 

fenomen, kvalitativa data kan vara t. ex. intervjuer, observationer och berättelser (Henricson 

& Billhult, 2017).  

Sökstrategi  

Databaser 

Artiklarna söktes i databaserna Public Medline (PubMed) och Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Culture (CINAHL) via Uppsala universitets biblioteks webbplats. 

Sökningarna gjordes i april 2021.  

Sökord 

För att identifiera användbara söktermer för de två databaserna utarbetades fyra koncept, som 

tillsammans ansågs täcka studiens syfte. Koncepten som användes var:  

1: Anestesisjuksköterska/or 

2: Anestesisjuksköterska - patientrelation 

3: Pre- och perioperativ kontext 

4: Patient advocacy  

I bilaga 1 och 2 presenteras söktermerna för respektive koncept och hur de använts vid 

sökningarna i PubMed respektive CINAHL. I PubMed söktes termerna som MeSH, 

Titel/Abstract (Ti/Ab) samt fri text för ett sökord. Den Booleiska operatorn ”OR” sattes 

mellan orden inom samma koncept. Konceptens sökordskombinationer kopplades sedan 

samman med ”AND”. Artiklar som valdes ut var publicerade på engelska. I CINAHL 

användes sökord som ”Main heading” (MH) inom respektive koncept samt fri text för ett 

sökord, sökorden kopplades samman med den Booleiska operatorn ”OR”, de fyra koncepten 

med respektive sökord kopplades sedan samman med ”AND”. Artiklar som valdes ut hade 

tillgängligt abstract och var publicerade på engelska. För varken PubMed eller CINAHL 
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gjordes begränsningar vad gäller publikationsdatum eller fulltextalternativ. Inte heller 

begränsades sökningarna till endast kvalitativa studier.  

Sökningarna resulterade i sammanlagt 130 träffar, varav 105 i PubMed och 25 i CINAHL. 

Två artiklar var dubbletter, de återstående 128 granskades utifrån titel och abstract.  

Artiklarnas titel (n=128) och i de fall det fanns abstract lästes det och urvalet genomfördes 

gemensamt. De återstående artiklarna (n=39) lästes i fulltext och diskuterades mot inklusions- 

och exklusionskriterierna vilket resulterade i att 22 artiklar återstod för kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskningen utfördes av de två författarna oberoende av varandra, resultaten 

diskuterades och författarna enades om en slutlig bedömning (Willman & Stoltz, 2017). Efter 

kvalitetsgranskning återstod 11 artiklar, se flödesschema sida 13. 

Studiernas design  

Studierna som inkluderades skulle vara kvalitativa, hänsyn togs inte till designen. Det innebar 

att de kunde vara av etnografisk, fenomenologisk, fenomenografisk, innehållsanalys eller 

kritisk incident teknisk design. 

Inklusionskriterier 

De vetenskapliga publikationerna skulle vara granskade så kallat ”peer reviewed” och 

fulltextartikel skulle finnas tillgänglig via Uppsala universitetsbiblioteks webbplats eller via 

fjärrlån. Att publikationerna var granskade säkerställdes via deras hemsidor.  

Artiklarna skulle hålla god vetenskaplig kvalitet, hög eller medelhög kvalitet utifrån 

kriterierna i Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering [SBU] metodbok (2017), 

bilaga 3. Artiklarna skulle vara etiskt godkända och skrivna på engelska eller svenska.  

Exklusionskriterier 

Artiklar som beskriver endast postoperativ omvårdnad. Artiklar som efter kvalitetsgranskning 

uppnådde låg kvalitet utifrån kriterierna i SBU:s handbok (2017), bilaga 3. 
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Flödesschema 

 

Källa: Haddaway, Macura, Whaley & Pullin, 2017. 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De ingående artiklarna granskades utifrån kriterierna som presenteras i SBU (2017), bilaga 3. 

Den bedömningsmall som användes återfinns i bilaga 4. De artiklar som bedömdes hålla hög 

eller medelhög kvalitet inkluderades. Artiklarnas kvalitet fördes in i resultattabell, bilaga 5.  
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Metod för resultatanalys 

Data analyserades med deduktiv ansats, vilket kan används för att pröva redan existerande 

data i en ny kontext. Analys och syntes av resultaten i de ingående artiklarna gjordes i flera 

steg, som beskrivs nedan med stöd av Evans (2002) samt Elo och Kyngäs (2008).  

En kategoriseringsmatris skapades utifrån de fem elementen i FoC som beskriver etablerandet 

av en vårdrelation mellan anestesisjuksköterskan och patienten. De fem kategorierna som 

illustreras på svenska i figur 1, kompletterades med de engelska benämningarna i 

kategoriseringsmatrisen och beskrivningar av innehållet för respektive kategori lades till.  

Kategoriseringsmatris.  
 

 

Studierna lästes upprepade gånger i sin helhet av författarna var för sig. En 

kategoriseringsmatris skapades för varje studie. Till dessa matriser tog författarna ut 

meningsbärande enheter från studierna, detta gjordes var för sig och därefter gemensamt. I 

detta steg översattes de meningsbärande enheterna från engelska till svenska. För varje 

kategori sammanställdes sedan de meningsbärande enheterna från samtliga studier i Excel så 

att resultatet blev överskådligt. De meningsbärande enheterna inom respektive kategori 

bearbetades därefter genom att varje enhet som uppfattades ha liknande eller samma innebörd 

fick en gemensam färgkod. Det innebar exempelvis att meningsbärande enheter för 

huvudkategorin ”Vara närvarande” – ”Focus” gulmarkerades som uppfattades beskriva 

lyssna, bekräfta och kroppsspråk enligt kategoriseringsmatrisen. Respektive studie tilldelades 

ett nummer som följde med. De meningsbärande enheterna kondenserades till 

”Uppmärksamhet”, Beröring/kroppsspråk” och ”Verbal kommunikation”.  
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Tabell 1. Utdrag från kondenseringstabell 

 

Efter att kategorierna kondenserats diskuterades dessa och underkategorier formulerades inom 

respektive huvudkategori, se tabell 1. Slutligen härleddes innehållet i varje underkategori 

tillbaka till originalstudien för att säkerställa att de ursprungliga meningsbärande enheterna 

var korrekt tolkade i sammanhanget. I resultatanalysarbetet har författarna gemensamt enats 

om de meningsbärande enheterna, kondenseringen av dessa samt underkategorierna. 

Underkategorierna skapade rubrikerna till resultatet som smidigt kunde sammanställas tack 

vare detta strukturerade tillvägagångssätt. 

Redovisning av bortfall 

Av det ursprungliga antalet artiklar exkluderades flera på grund av de inte var 

forskningsstudier utan artiklar om tolkning av etiska riktlinjer och regelverk. En del av 

artiklarna beskrev fallstudier inom det sökta forskningsområdet dock var de inte utförda med 

kvalitativ metod. I PubMed saknade några av artiklarna abstrakt, och föll bort av den 

anledningen. Andra skäl för exklusion var att artikeln inte fanns tillgänglig via webben eller 

fjärrlån. Sammantaget gjordes cirka 30 beställningar via fjärrlån, vilket resulterade i 20 

artiklar, 10 fanns ej att få tag på enlig bibliotekarien. Några studier som uteslöts var 

genomförda i en annan vårdmiljö, det vill säga inte inom operation. Några artiklar föll bort på 

grund av annat språk.  

Huvudkategori Meningsbärande enhet
Kondenserad 

meningsenhet
Underkategori

Vara fokuserad på patienten (1, 7, 12, 13), visa fysisk & verbal närvaro (1), 

rikta uppmärksamhet mot patienten (11), förutse behov (11) visa att du är 

där för patienten (11), låta patienten bestämma takten i samtalet (2), 

bekräfta patienten (2, 13), sitta ned och prata (2), fullt uppmärksamhet (13), 

ge patienten odelad uppmärksamhet (4), jag lämnar dig inte ensam (4), 

ASSK primärt patientfokus i stället för teknikfokus (6) vara närvarande, 

tillgänglig under anestesin, ha allt under kontroll (9), patiente ska känna att 

ASSK inte tänker på annat (7) 

Uppmärksamhet

Patienten upplever trygghet när många från teamet närvarar runt patienten 

(1) Lugn och trygg personal ingjuter säkerhet (1), visa fysisk närvaro (1, 2, 

4), Vara närvarande (11), beröra (11), hålla på patienten vid induktion (7, 9, 

11), fysisk kontakt (12), observera och tolka kroppsspråk om orolig eller 

trygg (2), visa att jag är där för patienten (7), ögonkontakt till 

anestesiögonblicket (7), 

Beröring/kropsspråk

Använda humor och småprata (1), verbal närvaro (1), kommunikation (12), 

genuin relation, ärligt intresse för patienten (2), patienten berättar om sig 

själv (2), reda ut missförstånd och okunskap (2), fokus på patienten vid 

samtal (2), full uppmärksamhet till patienten utan att låta sig avbrytas av 

andra (7, 13), "då patienten somnar viskar jag att jag ska ta hand om dig" 

(4)

Verbal/kommunikation

Vara närvarande

Genuin relation 

med ärligt 

intresse för 

patienten
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Forskningsetiska överväganden 

Studien har följt forskningsetiska övervägande som bygger på Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association, 2018) genom att de vetenskapliga artiklar som inkluderades i 

studien skulle vara godkända av en etisk kommitté och innehålla goda etiska resonemang 

samt skyddat deltagarna genom avidentifiering och anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017) i sina 

studier. Tre av dessa 11 artiklar saknade information om detta men valdes ändå in då 

informationen inte gick att härleda till någon person. 

RESULTAT 

De studier som inkluderades i resultatet var utförda med olika kvalitativa metoder. Tre var 

etnografiska, tre var innehållsanalyser, två var fenomenologiska två var fenomenografiska och 

en var gjord utifrån kritisk incidentmetod. Deltagarna var till största delen sjuksköterskor 

inom pre- och intraoperativ vård med minst tre års erfarenhet, övriga i det tillhörande teamet 

samt i en studie patienter och dess interaktion med anestesisjuksköterskor preoperativt. De 

valda studierna var publicerade mellan 1999-2020. Studierna var genomförda i Sverige, USA 

och Australien och två av studierna var utförda i Danmark respektive Chile. Studiernas syfte, 

metod och resultat sammanställdes i en tabell, där även studiernas kvalitet framgår, bilaga 5. 

Av 11 studier bedömdes nio vara av hög kvalitet medan två studier bedömdes vara av 

medelhög kvalitet. 

Resultatet av analysen presenteras utifrån FoC med de fem förutbestämda huvudkategorierna 

och åtta nya underkategorier, figur 2 sida 17.  
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Figur 2.  

 

Visa att patienten är viktig och välkommen 

I det första mötet med patienten lades fundamentet för den fortsatta relationen, 

anestesisjuksköterskor beskrev att de lade ner lite extra energi att välkomna patienten och det 

var viktigt att presentera sig med namn och titel (Abelsson & Nygårdh, 2020; Sundqvist & 

Anderzén-Carlsson (2014). I studien Boyle (2005) berättade en av anestesisjuksköterskorna 

att introducera sig var viktigt för att som professionell sjuksköterska sätta tonen, vilket 

illustreras i citatet: 

”I think as a professional nurse, you need to set the tone. You are there for 

the patient, they have your undivided attention, and you want them to know 

that you want nothing but the best for them.”  

(Boyle, 2005, s 259, USA) 
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I flera studier beskrevs att anestesisjuksköterskan sökte ögonkontakt med patienten för att 

etablera kontakt vid det första mötet (Aagaard, Rasmussen, Sörensen & Laursen, 2017; 

Abelsson & Nygårdh, 2020, Bull & FitzGerald, 2006, Clair, Engström & Strömbäck, 2020, 

Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014; Sundqvist, Nilsson, Holmefur & Anderzén-Carlsson, 

2018). Då det fanns flera förnamn i patientens journal försäkrade sig anestesisjuksköterskan 

att hon använde korrekt förnamn då hon tilltalade patienten (Sundqvist et al., 2018). För att 

ytterligare bekräfta patienten tog sig anestesisjuksköterskan tid och lyssnade (Abelsson & 

Nygårdh, 2020, Boyle, 2005; Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014), och utförde handlingar 

som gjorde att patienten kände sig sedd och bekräftad både fysiskt och psykiskt (Parker, 

Minick & Kee, 1999; Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014). Ett exempel på en sådan 

handling beskrevs av en anestesisjuksköterska i studien av Sundqvist och medförfattare 

(2018), att hon böjde sig ner till samma nivå som patienten för att hen inte skulle känna sig 

liten och sårbar, hon ville inte signalera att hon på något sätt stod över patienten. En annan 

anestesisjuksköterska beskrev att hon försökte se individen bortom sjukdomen och anpassa 

mötet utifrån individen (Clair et al., 2020).  

Guida patienten från A till B 

Som ett led i att skapa förtroende informerade anestesisjuksköterskan patienten (Parker et al., 

1999; Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014), hon berättade vad som skulle hända (Boyle, 

2005, Bull & FitzGerald, 2004; Sundqvist et al., 2018) så att patienten fick kontroll (Abelsson 

& Nygårdh, 2020; Krupic, 2019; Clair et al., 2020). Att ge ärlig information till patienten 

lyftes fram av Abelsson och Nygårdh (2020). Krupic (2019) poängterade vikten av att ge 

strukturerad information preoperativt samt förklara anestesisjuksköterskans roll inför 

anestesin. Informationen kunde även ha en lugnande effekt om patienten var orolig (Krupic, 

2019). Abelsson och Nygårdh (2020) framförde att utifrån patientens personlighet kunde 

anestesisjuksköterskan ge individuellt anpassad information för att lugna patienten. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att de ”guidade patienten från A till B” med förståelig och 

neutral information så att patienten var välinformerad innan anestesin (Sundqvist & 

Anderzén-Carlsson, 2014). Under det preoperativa mötet hade anestesisjuksköterskan 

möjlighet att förklara och förtydliga vad informationen betydde även omformulera 

information patienten inte förstått som hen fått från övriga teamet (Sundqvist et al., 2018).  
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En anestesisjuksköterska berättar att hon ibland behövde förklara för patienten vad denne 

skulle operera så att hen skulle förstå vad som pågick (Bull & FitzGerald, 2004). 

Informationen som gavs till patienterna kunde också vara av mer teknisk karaktär såsom att 

förklara vad som fanns på operationssalen (Abelsson & Nygårdh, 2020) och hur 

övervakningsutrustningen fungerade (Bull & FitzGerald, 2004).  

Att involvera patienten (Krupic, 2019; Parker et al., 1999; Sundqvist et al., 2018) i sin egen 

vård var ett sätt att skapa förtroende mellan patienten och anestesisjuksköterskan. Patienten 

uppmuntrades att delta (Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014; Abelsson & Nygårdh, 2020; 

Boyle, 2005; Krupic, 2019), såsom att själv hålla i masken vid sövning, detta sågs också som 

en handling för bevarande av patientens autonomi (Sundqvist et al., 2018). Som 

anestesisjuksköterska lät man patienten välja då det gick och om möjligt ”inte köra över 

patienten” (Abelsson & Nygårdh, 2020). Boyle (2005) tog upp att anestesisjuksköterskan 

berättade om möjligheter för patienten samt hjälpte hen att fatta beslut.  

Jag är där för dig hela vägen för att du ska känna dig lugn och trygg 

I detta första möte med patienten lades grunden för patientens förtroende och trygghet i 

relationen till anestesisjuksköterskan. Med respekt gentemot patienten om huruvida hen ville 

vara tyst eller prata kom anestesisjuksköterskan och patienten närmre i den perioperativa 

dialogen (Abelsson & Nygårdh, 2020). Parker et al. (1999) beskrev vikten av att behandla 

patienten som en individ genom att inte enbart fokusera på de fysiska behoven utan även de 

psykologiska för att patienten skulle känna sig trygg och säker. Ett sätt att bevara patientens 

integritet och trygghet var att tala sanning för patienten, exempelvis om patienten hade dåliga 

erfarenheter av postoperativt illamående berättade anestesisjuksköterskan att de skulle göra 

sitt bästa för att det inte skulle upprepas. Hon sa inte att det inte kommer hända igen (Clair et 

al., 2020).  

Anestesisjuksköterskan försökte sätta sig in i patientens situation och hur de själva skulle vilja 

bli behandlade eller hur de skulle behandla sina anhöriga, något som framkommer både av 

Boyle (2005) och Sundqvist & Anderzén (2014). Exempelvis att saker som inte sades medan 

patienten var vaken inte heller skulle sägas när patienten var sövd (Sundqvist & Anderzén-

Carlsson, 2014).  
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Likaså skyddades patienten mot onödig exponering (Boyle, 2005; Sundqvist et al., 2018) för 

att bibehålla värdigheten (Boyle, 2005; Bull & FitzGerald, 2006), exempelvis genom att 

patientens skjorta justerades (Bull & FitzGerald, 2006).  

För att patienten skulle känna sig lugn och trygg (Abelsson & Nygårdh, 2020; Boyle, 2005; 

Clair et al., 2020) utförde anestesisjuksköterskan flera olika handlingar såsom ett vänligt och 

behagligt närmande, hon tog sig tid (Clair et al., 2020) och pratade lugnt (Aagaard et al., 

2017; Bull & FitzGerald, 2006; Krupic, 2019; Clair et al., 2020) Anestesisjuksköterskans lugn 

kunde smitta av sig och lugna patienten (Bull & FitzGerald, 2006; Krupic, 2019). Även 

beröring för att lugna nämndes av flera artikelförfattare (Parker et al., 1999; Abelsson & 

Nygårdh, 2020; Clair et al., 2020), såsom att hålla patientens hand (Bull & FitzGerald, 2004; 

Bull & FitzGerald, 2006; Clair et al., 2020) hålla på armen (Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 

2014; Sundqvist et al., 2018) eller hålla på axeln (Aagaard et al., 2017; Sundqvist et al., 2018; 

Krupic, 2019; Clair et al., 2020), även att vara fysiskt nära patienten (Boyle, 2005; Sundqvist 

et al., 2018) var lugnande. I studien av Aagaard och medförfattare (2017) beskrev en patient 

att det viktigaste var att känna tryggheten med vad som skulle hända i det specifika 

ögonblicket. Informationen och guidningen ingöt förtroende och patienten kände sig trygg då 

hen tappade kontrollen och lät anestesisjuksköterskan ta över. Målet var att patienten kände 

sig trygg och vågade lämna över andningen till anestesisjuksköterskan (Abelsson & Nygårdh, 

2020), som kunde be patienten tänka på något positivt inför anestesin (Aagaard et al., 2017).  

Det var lugnande och ingav trygghet att tala om för patienten att ”det här är något vi gör varje 

dag” (Abelsson & Nygårdh, 2020; Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014). Patienten skulle 

känna att anestesisjuksköterskan gjorde allt för patienten (Clair et al., 2020) och kunde lite på 

henne (Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014). Flera anestesisjuksköterskor lyfte att de 

försäkrade patienten att vara med och ta hand om hen hela vägen (Bull & FitzGerald, 2006; 

Sundqvist et al., 2018). Clair et al. (2020) beskrev anestesisjuksköterskans relation till 

patienten som ”jag är där för dig hela vägen, och bygger förtroende hela vägen”. 

Anestesisjuksköterskan önskade avvärja rädslan hos patienten (Abelsson & Nygårdh, 2020) 

och vid oro normalisera detta eller avleda (Clair et al., 2020). En strategi var att arbeta 

långsammare och vara tystare om patienten var orolig (Abelsson & Nygårdh, 2020). I samma 

studie framkom att om patienten var orolig skulle inte fler sjukvårdspersonal än nödvändigt 

vara i operationssalen för att skapa en lugn miljö. 
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Genuin relation med ärligt intresse för patienten 

Att vara närvarande förutsatte att anestesisjuksköterskan var fokuserad på patienten (Aagaard 

et al., 2017; Clair et al., 2020; Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014; Sundqvist et al., 2018), 

dels genom att hon visade fysisk och verbal närvaro (Aagaard et al., 2017) dels genom att hon 

riktade full uppmärksamhet mot patienten (Boyle, 2005; Parker et al., 1999; Sundqvist et al., 

2018). Att vara närvarande innebar bland annat att hon var tillgänglig under anestesin och 

samtidigt hade allt under kontroll (Krupic, 2019), att hon inte lämnade patienten ensam 

(Boyle, 2005) och visade att hon var där för patientens skull (Parker et al., 1999). 

Anestesisjuksköterskan kunde bekräfta patienten (Abelsson & Nygårdh, 2020; Sundqvist et 

al., 2018) genom att sitta ned och prata, låta patienten själv bestämma takten i samtalet 

(Abelsson & Nygårdh, 2020) och på detta sätt förutse behov (Parker et al., 1999). Patienten 

skulle känna att anestesisjuksköterskan inte tänkte på annat (Clair et al., 2020) och hade fokus 

på patienten i stället för på tekniken (Bull & FitzGerald, 2006). Det var även viktigt att 

anestesisjuksköterskan riktade full uppmärksamhet mot patienten utan att låta sig avbrytas av 

andra (Clair et al., 2020; Sundqvist et al., 2018). Ett led i att vara närvarande kan illustreras i 

citatet: 

”När patienten somnar viskar jag att jag ska ta hand om dig”  

(Boyle, 2005, s 259, USA). 

Patienten upplevde trygghet och säkerhet när många från teamet var runt patienten, så till vida 

att personalen visade sig vara lugn och trygg. (Aagaard et al., 2017) Den fysiska närvaron 

(Aagaard et al., 2017; Abelsson & Nygårdh, 2020; Boyle, 2005; Parker et al., 1999; Sundqvist 

& Anderzén-Carlsson, 2014), att beröra och hålla på patienten vid induktionen (Clair et al., 

2020; Krupic, 2019; Parker et al., 1999) samt att ha ögonkontakt tills anestesiögonblicket var 

handlingar som visade att hon var där för patienten (Clair et al., 2020). Nog så viktigt var att 

anestesisjuksköterskan kunde observera och tolka kroppsspråk om patienten var orolig eller 

trygg (Abelsson & Nygårdh, 2020) i situationen. Det mycket viktigt för patienten att känna 

den verbala närvaron (Aagaard et al., 2017) som en del av kommunikationen (Sundqvist & 

Anderzén-Carlsson, 2014). Fokusering på patienten i samtal kunde leda till en genuin relation 

med ett ärligt intresse för patienten (Abelsson & Nygårdh, 2020). Ett samtal kunde föras då 

anestesisjuksköterskan använde humor och småprat (Aagaard et al., 2017), att missförstånd 

och okunskap kunde redas ut eller att patienten berättade om sig själv (Abelsson & Nygårdh, 

2020).  
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Lyfta blicken och se helheten 

Anestesisjuksköterskan förutsåg (Parker et al., 1999; Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014; 

Sundqvist et al., 2018) och mötte (Abelsson & Nygårdh, 2020; Sundqvist & Anderzén-

Carlsson, 2014) patientens enskilda behov. Anestesisjuksköterskan kände sig många gånger 

som en detektiv när hon försökte identifiera alla eventuella risker som kunde tänkas drabba 

patienten. Det var inte tillräckligt med endast plan B om plan A inte fungerade, varför det 

krävdes flera olika omvårdnadsstrategier för att ge bästa tänkbara vård. Detta genom att vara 

medveten om eventuella komplikationer (Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014). 

Att utgå från ett holistiskt perspektiv innebar att anestesisjuksköterskan kunde se helheten, se 

patientens enskilda behov framför de medicinska (Sundqvist et al., 2018). Det innefattade att 

skydda patienten från onödig skada (Boyle, 2005; Espinoza, Galaz Letelier, Cunill Leppe, 

Yercic Bravo, Ferdinand & Ferrer Lagunas, 2016; Parker et al., 1999; Sundqvist & Anderzén-

Carlsson, 2014) som exempelvis att det var viktigt att skydda fötterna vid överflyttning från 

operationsbritsen till sängen. Detta för att minska risken för skada på fötterna vilket annars 

skulle kunna orsaka svårläkta sår relaterat till att hen hade diabetes (Parker et al., 1999). Att 

utgå från det holistiska perspektivet kan även illustreras i citatet: 

”I do it (stroking the anesthetized patient over the forehead) so we don´t 

forget there´s a human being lying on the operating table.”  

(Sundqvist et al., 2018, s 2408, Sverige) 

Enligt Aagaard et al. (2017) ansågs en lugn miljö vara en trygg miljö. Det innefattade till 

exempel att ljudnivån hölls nere för att minska patientens stress (Parker et al., 1999) vid 

induktion och uppvaknande (Parker et al., 1999; Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014). 

Anestesisjuksköterskans tidigare erfarenheter ansågs inge lugn och trygghet. Tack vare 

tidigare erfarenheter kunde hon utifrån en dialog med patienten och vitalparametrar tolka 

outtalad oro, samt få en uppfattning om patientens sinnesstämning. Anestesisjuksköterskan 

kunde skapa en känsla av trygghet när patienten exempelvis var orolig över att inte vakna upp 

(Abelsson & Nygårdh, 2020). Det var viktigt att bekräfta oron och berätta att det var vanligt 

att patienter är oroliga i denna situation. Det var även viktigt att inte trigga den oro, som 

många gånger kunde bero på otillräcklig information (Clair et al., 2020). 
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Lära känna patienten 

För att möta patientens vårdbehov läste anestesisjuksköterskan på i journalen (Bull & 

FitzGerald, 2006; Boyle, 2005) och samlade information från teamet. Patienten fick berätta 

om sig själv (Sundqvist et al., 2018) och delade med sig av sin historia och sina erfarenheter 

(Abelsson & Nygårdh, 2020). Som exempel hjälpte detta anestesisjuksköterskan att 

uppmärksamma risken för hypertermi hos en patient, relaterat till ärftlighet, något som inte 

framkommit i journalen (Boyle, 2005). Sundqvist et al., (2014) beskrev att omvårdnadsplanen 

för patienten fanns i anestesisjuksköterskan huvud, för att också vara förberedd på eventuella 

komplikationer.  

Syftet i en studie var att undersöka anestesisjuksköterskans strategier för att lindra den 

preoperativa ångest patienterna kunde ha före anestesin, där det var viktigt att förklara att den 

oro patienten kände var vanligt förekommande. Det framkom även att det var viktigt att prata 

om det som skapade patienternas oro. Anestesisjuksköterskan frågade patienten hur denne vill 

ha det och försökte möta behoven så långt som det var möjligt (Clair et al., 2020).  

Hur känns det för dig? 

I dialogen med patienten kunde anestesisjuksköterskan följa upp om det var helt i sin ordning 

att använda humor, likaväl som att i de fall patienten inte vill ha information, bara vara tyst 

(Clair et al., 2020). När anestesisjuksköterskan märkte att personkemin till patienten inte 

stämde kunde hon be någon annan i teamet att ta över medan hon själv tog ett steg tillbaka 

(Clair et al., 2020).  

Kunskap, sinnen och erfarenheter för att tillgodose patientens behov 

Erfarenhet och kompetens hos specialistsjuksköterskan identifierades som egenskaper till 

förmån för att etablera en vårdrelation. En egenskap som lyftes fram var empati (Clair et al., 

2020; Sundqvist et al., 2018; Parker et al., 1999) liksom förmågan att vara inkännande (Bull 

& Fitzgerald, 2006) i mötet med patienten. Anestesisjuksköterskan beskrevs behöva ha en 

speciell kommunikationsförmåga för att på kort tid etablera en relation (Abelsson & Nygårdh, 

2020) och lugna, speciellt sårbara patienter (Bull & FitzGerald, 2006). För att få förståelse för 

hur sjukdom påverkade patienten behövde anestesisjuksköterskan lära känna patienten på ett 

personligt plan, att ”se hela bilden”.  
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Att bry sig om patienten genom att se hen som en hel person beskrevs som att ”skapa ett 

band” med patienten (Parker et al., 1999). I studien av Clair et al. (2020) beskrevs 

anestesisjuksköterskan försöka ta till sig, och anpassa sig till, patientens känslor för att på så 

sätt förbättra omständigheterna. Anestesisjuksköterskan beskrevs även använda sina sinnen 

och erfarenheter för att identifiera patientens individuella behov i sårbara situationer (Aagaard 

et al., 2017). I studien av Krupic (2019) var anestesisjuksköterskorna eniga om att olika 

patienter hade olika behov och målet var att uppfylla dessa behov utifrån patientens egna 

önskningar. Detta illustreras i följande citat: 

” One can quickly see if it is a person who looks terrified or a person who 

seems safe, sad, or angry. You try to find a good way to approach the 

patient. You have to be perceptive” 

(Abelsson & Nygårdh, 2020, s 3, Sverige) 

Abelson & Nygårdh (2020) framförde mental närvaro som en egenskap för att kunna vara helt 

närvarande. Att vara lyhörd (Abelsson & Nygårdh, 2020) till patienten möjliggjorde 

anestesisjuksköterskans närvaro. För att kunna skydda patienten behövde 

anestesisjuksköterskan vara vaksam på olämpliga och oetiska handlingar av andra inom 

teamet (Boyle, 2005). 

Anestesisjuksköterskan uppfattade att hon tillhandahöll säker vård genom att vara steget före 

(Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014), genom att ta initiativ till handling (Boyle, 2005), 

förstå patientens behov (Abelsson & Nygårdh, 2020) samt ha kontroll på allt som skulle göras 

(Espinoza et al., 2016). I och med att anestesisjuksköterskan har en bred kunskap, både 

medicinskteknisk och fysiologisk, kunde hon se saker annorlunda (Bull & FitzGerald, 2006) 

och identifiera och förutse kritiska situationer. Detta kunde hon tack vare samtal med 

patienten (Espinoza et al., 2016). Ett annat exempel kunde vara att undvika att ytterligare 

trigga patientens oro (Clair et al., 2020).  

Ett sätt att förmedla trygghet och kompetens var att berätta att "Jag gör det här varje dag" 

(Clair et al., 2020). Detta och att patienten blev guidad och informerad gjorde att patienten 

litade på henne (Aagaard et al., 2017). Bull & FitzGerald (2006) belyste vikten av att 

behärska instrument och utrustning och samtidigt kunna vara fokuserad på patienten. Detta 

visar behovet av simultankapacitet (Parker et al., 1999).  
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Kunskap och erfarenheter var avgörande i kritiska situationer (Sundqvist et al., 2018), i 

användandet av medicinteknisk utrustning såväl som i omhändertagandet av patienten (Bull & 

FitzGerald, 2006; Parker et al., 1999). Det beskrevs även genom att anestesisjuksköterskan 

med sin helhetsbild kompletterade anestesiologens ”range of vision” (Espinoza et al., 2016).  

DISKUSSION  

Studien resulterade i sju underkategorier som svarar mot de fem huvudkategorierna, figur 2, 

sid 17. Resultatet visar hur vårdrelationen kan etableras i det preoperativa mötet, beskrivet 

utifrån FoC, vilket inte gjorts tidigare.  

Resultatdiskussion  

Det viktigaste för att etablera vårdrelationen var att i det preoperativa mötet bygga förtroende 

med patienten, detta lade grunden för den fortsatta relationen. Anestesisjuksköterskan 

ansträngde sig lite extra vid välkomnandet, tog sig tid och lyssnade, bekräftade patienten både 

fysiskt och psykiskt. Att fokusera på patienten i samtalet, och inte låta sig störas av annat, 

kunde leda till en genuin relation. Målet för anestesisjuksköterskan var att skapa 

förutsättningar för att patienten skulle känna sig lugn och trygg inför anestesin. En handling 

var att söka ögonkontakt med patienten för att inge lugn och trygghet. Ögonkontakt kan ses 

som en handling för att inkludera en annan person. Ett exempel då ögonkontakten är extra 

viktig är i relationen med en döv patient, då kan ögonkontakten vara det enda som inger och 

behåller lugnet och tryggheten. Förtroendet i vårdrelationen är något som även Munday och 

medförfattare (2015) menar är viktigt, speciellt för att kunna representera patienten då hen är 

sövd.  

Anestesisjuksköterskan tog väl hand om patienten och kunde tala om för hen att ”det här är 

något vi gör varje dag”. Det är eftersträvansvärt att som anestesisjuksköterska ha tillräcklig 

kompetens, erfarenhet och trygghet att kunna säga det patienten, och verkligen mena det. 

Flera studier har även tidigare visat på vikten av anestesisjuksköterskans kompetens, 

erfarenhet, professionella identitet och förmåga att sätta sig in i patientens behov (Arakelian et 

al. 2016; Halldorsdottir, 2008; Josse-Eklund et al., 2014 Pulkkinen, 2016; Snowball, 1996). 

Resultatet visade på vikten av att ge individuellt anpassad information inför anestesin. Även 

för detta krävs att anestesisjuksköterskan har kompetens och kunskap och förmågan att möta 
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patienter från till exempel olika kulturer, med olika erfarenhet och kunskap. Arakelian och 

medförfattare (2016) har i en litteraturöversikt studerat innebörden av personcentrerad vård 

perioperativt, där ”att bli guidad genom den intraoperativa processen” är ett nyckelfynd, vilket 

kan liknas med resultatet att anestesisjuksköterskan informerade patienten, berättade vad som 

skulle hända och lovade patienten att vara med hela vägen. Samma artikelförfattare 

poängterar innebörden av personcentrerad vård perioperativt där de gemensamma fynden som 

identifierades från resultatet var att bygga en stark relation samt att involvera patienten 

(Arakelian et al., 2016). 

Att anestesisjuksköterskan utgick från ett holistiskt synsätt och såg helheten var en 

förutsättning för att se patienten bakom sjukdomen och kunna tillfredsställa patientens unika 

behov. Centralt var att skydda patienten från onödig skada och minska patientens upplevda 

stress. Resultatet kan liknas vid att bli behandlad som en person med kropp och själ, som en 

hel människa och också ses som en resurs vilket var nyckelfynd i studien av Arakelian och 

medförfattare (2016). Tack vare den preoperativa dialogen upplevde anestesisjuksköterskan 

att hon hade möjlighet att inta ett mer holistiskt perspektiv och både hon och patienten var 

bättre förberedda inför anestesin (Arakelian et al., 2016; Rudolfsson et al., 2003; Lindwall, 

von Post och Bergbom, 2003; Pulkkinen et al., 2016). Dahlberg (1996) presenterade redan i 

sin studie vikten av öppenhet och ärlighet i dialogen med patienten vilket i sin tur lade 

grunden för det holistiska synsättet för att kunna ge den bästa personcentrerade omvårdnaden. 

Helhetssynen och ett etiskt förhållningssätt gentemot patienten är även en del av 

anestesisjuksköterskans specialistkompetens (Rf AnIva & SSF, 2019). Att se patienten bortom 

sjukdomen innebär att anestesisjuksköterskan inte bara besitter medicinsk kunskap och 

erfarenhet utan även är trygg i sig själv och har en egen inre kompass att navigera efter. En 

förutsättning för att kunna inta ett holistiskt synsätt var att lära känna patienten tillräckligt bra 

och att patienten hade förtroende för anestesisjuksköterskan. Saknas en etablerad relation är 

det svårt för patienten att dela med sig av sina önskningar och erfarenheter vilket ger 

anestesisjuksköterskan sämre förutsättningar att ge personcentrerad vård. Betydelsen av 

vårdrelationen för personcentrerad vård i den perioperativa miljön har belysts i fler studier 

sedan tidigare (Arakelian et al., 2016; Mallik, 1997: Munday et al., 2015).  

Miljön i en operationssal kan bidra till att anestesisjuksköterskans uppmärksamhet dras åt det 

medicintekniska hållet samtidigt som hon ska få patienten att känna sig lugn och trygg, vilket 

kan göra det svårt för henne att vara helt fokuserad och närvarande för patienten.  
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Enligt Lindwall & von Post (2013) tas även de medicintekniska kraven upp för den 

perioperativa sjuksköterskan och hur de kan få henne att skifta fokus från patienten. I relation 

till detta var anestesisjuksköterskans kroppsspråk viktigt för att patienten ändå skulle uppleva 

trygghet och närvaro. Detta kunde anestesisjuksköterskan visa genom ögonkontakt, fysisk 

närvaro, beröring, exempelvis genom att hålla i patienten vid sövningen eller genom samtal. 

För att vara fullt närvarande behövde anestesisjuksköterskan kunna rikta hela sin 

uppmärksamhet mot patienten och visa ett ärligt intresse. Hon var där för patientens skull och 

lät sig inte avbrytas av andra och ej heller lät hon sig distraheras av tekniken i operationssalen. 

Lindwall & von Post (2013) samt Karlsson, Ekeberg, Larsson-Mauléon & Almerud-

Österberg, (2012) stöder resultatet utifrån att anestesisjuksköterskan, när hon är utom 

patientens synfält kan visa sin närvaro med beröring eller med ord. Resultatet kan även 

förklaras med stöd av Pulkkinen (2016) att den personliga närvaron i det preoperativa mötet 

bekräftar och lägger grunden till en omtänksam relation och samhörighet.  

För att etablera vårdrelationen behövde anestesisjuksköterskan besitta vissa egenskaper såsom 

att vara empatisk samt inneha en speciell kommunikationsförmåga för att på kort tid kunna 

etablera kontakt med patienten. Anestesisjuksköterskan hade förmågan att vara inkännande, 

mentalt närvarande och använde sina sinnen och erfarenheter för lära känna patienten och 

uppfylla dennes individuella vårdbehov och önskningar. Anestesisjuksköterskans kompetens 

och erfarenheter lade grunden för att kunna ligga steget före och ta initiativ till handlingar och 

personcentrerad omvårdnad utifrån patientens behov. Kompetensen omfattade både hennes 

fysiologiska och medicintekniska kunskaper, något som även ingår i anestesisjuksköterskans 

kompetensområden (Rf AnIva & SSF, 2019). Det visade att anestesisjuksköterskans kunskap 

och erfarenhet i sig var förtroendeingivande och hennes sätt att vägleda och guida bidrog till 

att lugna patienten. Att även visa sig vara kompetent och behärska medicinteknisk utrustning 

och samtidigt ha fokus på patienten var en viktig förmåga. Simultankapacitet mellan 

personcentrerad omvårdnad och medicinteknik samt det holistiska perspektivet, helhetsbilden, 

visade sig komplettera anestesiologen. 

Resultatet visar på ett dynamiskt samband mellan de olika elementen i att etablera en 

vårdrelation (Feo et al., 2017; Kitson, 2018). Då studien inte omfattar postoperativ vård är 

underlaget knapphändigt i elementet reflektera och utvärdera, dock kan författarna se att 

kontinuerligt sker avstämningar via kroppsspråk och dialog under det preoperativa mötet. 
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Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie med deduktiv ansats genomfördes. Efter rådgivande möte med 

universitetsbibliotekets bibliotekarie skapades koncepten med grupper av sökord som täckte 

syftet, se bilaga 1 och 2. Inga begränsningar gjordes då det gäller publiceringsår, ej heller 

begränsningar vad gäller kvalitativa studier. Trots upprepade försök med olika kombinationer 

av synonymer inom koncepten blev sökresultaten inte tillräckligt specifika. Av de 130 

studierna identifierades endast elva som användbara i resultatet, se flödesschema sida 13. För 

att erhålla fler studier att inkludera i resultatet identifierades följande: En annan sökstrategi, 

förslagsvis kring begreppet ”perioperativ dialog” och att även söka i PsycInfo. Mer erfarenhet 

hade kunnat förbättra sökresultatet. Den begränsade tiden för arbetet bidrog till att 

sökningarna fick avslutas trots att önskvärt resultat inte erhållits. Styrkor som identifierades 

var att bibliotekarie konsulterats och också reproducerbarheten i sökningarna. Ingående 

studier var utförda med olika kvalitativa designer. Tre var etnografiska, tre var 

innehållsanalyser, två var fenomenologiska, två fenomenografiska och en var gjord utifrån 

kritisk incidentmetod. I denna studie kan det ses som en styrka att kvalitativa studier med 

olika designer ingår då det givit en bredare bild av det studerade fenomenet. I de fall där 

kvalitetsbedömningarna skildes åt diskuterades en gemensam bedömning fram. Flera studier 

exkluderades då det vid noggrann genomläsning visade sig vara operationssjuksköterskor som 

medverkat i studien och inte anestesisjuksköterskor. I vissa fall var kontexten oklar såsom 

kirurgisk vårdavdelning eller postoperativ vårdavdelning. Även sjuksköterskans roll i den 

perioperativa omvårdnaden varierar mellan sjukhus och länder vilket har påverkat valet av 

studier. Sensitiviteten i sökningarna var låg då antalet inkluderade studier endast var elva. 

Resultatet har inte nått datamättnad. Att inkludera studier med hög kvalitet (nio) respektive 

medelhög (två) bidrar till trovärdigheten, då ingående data i sig är tillförlitliga. Studierna är 

noga genomgångna av författarna var för sig och gemensamt, arbetet har redovisats så 

transparent som möjligt, vilket ökar trovärdigheten. Handledare och kursdeltagare har gått 

igenom arbetet, vilket enligt Lincoln och Guba (1985) är en styrka. Resultatanalysen gjordes 

från manifest data utifrån förutbestämda kategorier, se kategoriseringsmatris sida 15. 

Deduktiv innehållsanalys var då ett motiverat val (Elo & Kyngäs, 2007). Författarna hade satt 

sig in i ramverket och hur det tolkats med avseende på innehållet i respektive kategori (Feo et 

al., 2017). Detta underlättade arbetet med identifieringen av meningsbärande enheter, då 

kategorierna i ramverket kan uppfattas vara något överlappande. I arbetet med att extrahera ut 

meningsbärande enheter översattes innehållet från engelska till svenska, här frångicks 



29 

 

metodbeskrivningen av ren ouppmärksamhet. Vid momentet att härleda innehållet tillbaka till 

originalstudien säkerställdes att de ursprungliga meningsbärande enheterna var korrekt 

översatta, vilket korrigerade det uppkomna misstaget. Författarnas förförståelse kan 

sammanfattas utifrån tidigare samlade erfarenheter som sjuksköterskor samt från studier på 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjukvård, inklusive tolv veckor 

verksamhetsförlagd utbildning. Författarna har diskuterat sin förförståelse genom hela 

processen för att undvika att dra ogrundade slutsatser vid tolkningar av studierna.  

Kliniska implikationer 

Resultatet kan ses som en introduktion eller underlag för diskussion för den nyexaminerade 

anestesisjuksköterskan om hur hon kan etablera en vårdrelation i det preoperativa mötet med 

patienten för att ge god personcentrerad vård. Att använda ramverket FoC för att beskriva det 

preoperativa mötet bidrar till att förstå etablerandet av vårdrelationen på ett strukturerat sätt.  

Slutsats  

Studien visar hur det är möjligt att etablera en vårdrelation i det tidsbegränsade preoperativa 

mötet mellan patienten och specialistsjuksköterskan inom anestesi. Resultatet visade på 

kunskap, erfarenheter, sinnen och förmågor som anestesisjuksköterskan behövde besitta för 

att etablera vårdrelationen. Ramverket FoC gjorde det möjligt att överföra tidigare forskning 

för att beskriva etablerandet av vårdrelationen, resultatet kan användas av nyexaminerade 

specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård. 

Självständighetsdeklaration  

Författarna Katarina Hörnfeldt och Ulrica Johnsson har i lika stor utsträckning bidragit till 

denna magisteruppsats.  
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Bilaga 1 Söktabell PubMed 

 

MeSH – Medical Subject Headings i PubMed databas 

TiAb – Title and Abstract i PubMed, databas 

 

  

Söknr. Sökning Fält Träffar 

 Koncept 1: Anestesisjuksköterska/or   

1 Nurse Anesthetists MeSH 2771 

2 Nursing MeSH 291 604 

3 Nurse specialists MeSH 18 654 

4 1 OR 2 OR 3  303 286 

 Koncept 2 Anestesisjuksköterska - patientrelation   

5 Person-centered care TiAb 1 168 

6 Patient-Centered care MeSH 21 318 

7 Nurse-Patient Relations MeSH 35 630 

8 Professional patient relationship TiAb 14 492 

9 Professional-patient relations MeSH 144 452 

10 Perioperative dialogue  51 

 

11 Patient care MeSH 1 008 345 

12 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11  1 150 197 

 Koncept 3 Pre- och perioperativ kontext   

13 Perioperative Nursing MeSH 13 789 

14 Preoperative nursing TiAb 72 

15 Operating Room Nursing MeSH 6 069 

16 Operative theatre TiAb 35 

17 13 OR 14 OR 15 OR 16  13 875 

 Koncept 4 Patient advocacy   

18 Patient Advocacy MeSH 23 942 

19 Patient advocacy role TiAb 11 

20 Perioperative patient advocacy TiAb 3 

21 Nursing advocacy TiAb 88 

22 18 OR 19 OR 20 OR 21  23 976 

23 4 AND 12 AND 17 AND 22  105 

24 4 AND 12 AND 17 AND 22 AND free full text  0 
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Bilaga 2 Söktabell CINAHL 

MH – Main Headings i Cinahl databas 

  

Söknr. Sökning Fält Träffar 

 Koncept 1: Anestesisjuksköterska/or   

1 Anesthesia Nursing MH 4 849 

2 Perianesthesia Nursing MH 3 341 

3 Perioperative Nursing MH 16 257 

4 Nurse anesthetists MH 3183 

5 1 OR 2 OR 3 OR 4  24 363 

 Koncept 2 Anestesisjuksköterska - patientrelation   

6 Patient centered care MH 41 554 

7 Nurse-Patient Relations MH 28 234 

8 Nurse-Patient Relations MH 26 344 

9 Perioperative dialogue  60 

10 6 OR 7 OR 8 OR 9  78 732 

 Koncept 3 Pre- och perioperativ kontext   

11 Perioperative care MH 21 643 

12 Perioperative nursing MH 16 257 

13 Preoperative care MH 25 550 

14 Operating rooms MH 19 053 

15 11 OR 12 OR 13 OR 14  66 890 

 Koncept 4 Patient advocacy   

16 Patient Advocacy MH 17 811 

17 5 AND 10 AND 15 AND 16  25 
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Bilaga 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet. 

Hög kvalitet Medelhög kvalitet Låg kvalitet 

Klart beskrivet sammanhang 

(kontext) 

Sammanhanget ej beskrivet 

tydligt (kontext) 

Oklart beskrivet sammanhang 

(kontext) 

Väldefinierad frågeställning Frågeställning ej beskriven 

tydligt 

Vagt definierad frågeställning 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocess och 

analysmetod 

Några otydligheter i 

beskrivningen av 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocess och 

analysmetod 

Otydligt beskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocess och 

analysmetod 

Dokumenterad metodisk 

medvetenhet 

Några otydligheter i den 

dokumenterade metodiska 

medvetenheten 

Dåligt dokumenterad metodisk 

medvetenhet 

Systematisk, stringent 

presentation av data 

Otydligheter i presentationen 

av data 

Osystematisk och mindre 

stringent dataredovisning 

Tolkningars förankring i data 

påvisad 

Några otydligheter om 

tolkningars förankring i data 

Otydlig förankring av 

tolkningarna i data 

Diskussion om tolkningarnas 

trovärdighet och tillförlitlighet 

Några otydligheter om 

tolkningarnas trovärdighet och 

tillförlitlighet 

Diskussion om tolkningarnas 

trovärdighet och tillförlitlighet 

är bristfällig eller saknas 

Kontextualisering av resultat i 

tidigare forskning 

Otydlig kontextualisering av 

resultat i tidigare forskning 

Kontextualisering av resultat i 

tidigare forskning saknas eller 

är outvecklad 

Implikationer för relevant 

praktik välformulerade 

Implikationer för relevant 

praktik är otydligt beskrivna 

Implikationer för relevant 

praktik saknas eller är otydliga 
 

Källa: SBU, 2017 
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Bilaga 4 Bedömningsmall från SBU. 
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Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 

  

Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Aagaard, K., Rasmussen, 

BS., Sörensen, EE: & 

Laursen, BS. 

2017 

Danmark 

Journal of 

PeriAnesthesia Nursing 

Vol. 33(6) 

s. 844-854 

PubMed 

Patients Scheduled for 

General Anesthesia: 

Betwixt and Between 

Worrying Thoughts 

and Keeping Focus 

Att utforska 

interaktionen mellan 

cancerpatienter och 

ASSK före generell 

anestesi, ur patientens 

perspektiv 

Design:  

Etnografisk studie 

Urval:  

Patienter som genomgått varierade typer av 

operationer gällande cancer 

Datainsamling:  

Observationsstudier i två faser 

Analys: 

Grounded theory 

Etik: 

Etiskt godkänd 

Skriftlig och muntlig information 

Huvudtema: 

”Varken det ena eller det andra” 

Två kategorier: 

1.Vara en siffra eller en person 

2. Förlita sig på professionell expertis 

Underkategorier till 1. 

Att bli åsidosatt 

Sinnena förändras 

Underkategorier till 2. 

Bli guidad och informerad 

Förlora kontrollen 

 

Hög 
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Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitet 

Abelsson, A. & 

Nygårdh A. 

2020 

Sverige 

BMC Nursing 

Vol. 19(37) 

s. 1-8 

PubMed 

Strategies to Relieve 

Patients' Preoperative 

Anxiety Before 

Anesthesia: 

Experiences of Nurse 

Anesthetists 

Att beskriva ASSK 

upplevelser av den 

perioperativa dialogen. 

Design: 

Innehållsanalys 

Urval:  

ASSK med en genomsnittlig 

erfarenhet på 13 år 

Datainsamling: 

Enskilda intervjuer med öppna frågor 

som spelades in. 

Analys: 

Innehållsanalys 

Etik: 

Chefen informerade om studien och 

de som ville delta kontaktade 

frivilligt forskarna. 

 

Tre kategorier: 

Perioperativa dialogen - gemensamt 

ömsesidig möte 

Intraoperativa dialogen -patienternas behov 

och önskemål 

Postoperativa dialogen - skapa en säker 

situation 

Både ett fysiskt och mentalt möte. 

Hög 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska  



44 
 

Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Boyle, J. 

2005 

USA 

AORN Journal 

Vol. 82(2) 

s. 250-262 

PubMed 

 

Patient advocacy in the 

perioperative setting 

 

Att definiera “patient 

advocacy” och den 

perioperativa sjuksköterskans 

roll som företrädare och 

undersöka perioperativa 

sjuksköterskors uppfattning av 

beteenden som visar på 

”patient advocacy” i den 

perioperativa miljön.  

Design:  

Fenomenologisk studie, 

deskriptiv  

Urval:  

163 perioperativa SSK från 

AORN i NY, varav 33 deltog 

Datainsamling: 

Inspelade djupintervjuer och 

demografisk information om 

deltagarna via formulär. Tre 

öppna frågor. 30 min – 1 h  

Analys:  

Nio-stegsmetod med 

transkriberad data. Kategorier 

och kodning. Till kluster och 

teman.  

Etik:  

Etisk godkänd 

Skriftlig och muntlig 

information  

Garanterad konfidentialitet 

Fyra övergripande teman identifierades 

utifrån sjuksköterskornas uppfattning:  

Att skydda 

Kommunikation/ge en röst åt 

Göra eller utföra 

Omsorg och bry sig om 

 

Hög 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 
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Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Bull, R. & FitzGerald, 

M 

2004 

Australien 

AORN Journal 

Vol. 79(6) 

s. 1265-1274 

PubMed 

 

Nurse´s advocacy in an 

Australian operating 

department 

Att studera hur SSK på en 

operationssal i Australien 

upplever rollen som patent 

advocate. 

Design:  

Etnografisk studie 

Urval:  

SSK (5) på en 

operationsavdelning på ett 

sjukhus i Australien under en 

nio månaders period 

Datainsamling:  

Fem semistrukturerade 

intervjuer samt fältobservationer 

Analys: 

Framgår inte 

Etik: 

Ingen information går att 

härleda till någon patient 

 

Signifikanta hinder för perioperativa SSK 

finns för de som tar patientförespråkarrollen. 

Dessa är avhängiga personlig självsäkerhet, 

relationen med resten av teamet, Dessa 

personliga, professionella samt 

organisatoriska hinder kan bidra med 

starkare möjligheter för SSK att vara 

patientförespråkare 

 

Medel 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 
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Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Bull, R. & FitzGerald, 

M 

2006 

Australien 

International Journal of 

Nursing Practice  

Vol. 12 

s. 3-7 

PubMed 

 

Nursing in a technological 

environment: Nursing care in 

the operating room 

Att utifrån resultat i 

studien utforska hur 

sjuksköterskor i 

operationssalen uppfattar 

sin roll vad gäller 

omvårdnad i en teknisk 

miljö 

Design:  

Etnografisk studie 

Urval:  

SSK (5) på en operationsavdelning 

Datainsamling:  

Observationer och etnografiska 

intervjuer 

Analys: 

Framgår inte 

Etik:  

Ingen information går att härleda till 

någon patient. 

Extrakt från intervjuer med de fem 

RN (registred nurses) samt utdrag 

från fältanteckningar. 

Beskrivningar om omsorg (caring) 

och teknik, förståelsen av omsorg 

(caring) och kombinationen av 

omsorg (caring) och teknik. 

Brännpunkten är hur omgivningen 

uppfattar sjuksköterskans roll och hur 

hon själv uppfattar den. Med 

patienten i fokus, titta på patienten 

och inte på tekniken. Tekniken kan 

distansera sjuksköterskan från 

patienten, påverka omvårdnaden 

negativt. Beskrivning i att etablera 

kontakt under den korta tiden inför 

operation.  

 

Medel 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 
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Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Clair, C., Engström, Å. 

& Strömbäck U. 

2020 

Sverige 

Journal of 

Perianesthesia Nursing 

Vol. 35 

s. 314 -320  

PubMed 

Strategies to Relieve Patients' 

Preoperative Anxiety Before 

Anesthesia: 

Experiences of Nurse 

Anesthetists 

Att undersöka ASSK 

strategier som lindrar 

vuxnas preoperativa ångest 

före anestesi 

Design:  

Kritisk incident teknik studie (CIT -

Critical Incident Technology) 

Urval:  

ASSK (6) med >5 års erfarenhet 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: 

Critical incident technology (CIT) 

Etik: 

Etiskt godkänd 

Skriftlig och muntlig information 

Fyra huvudsakliga huvudområden för 

att avleda oro och ångest inför 

anestesin: 

ASSK uppförande 

Tillhandahålla information 

preoperativt 

Avleda uppmärksamheten för att 

skapa säkerhet 

Medicinera som ett alternativ 

Hög 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 
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Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Espinoza, P., Letelier, 

G., Leppe, C., Bravo, 

Y., Ferdinand, C. & 

Lagunas, LF. 

Chile 

2016 

International Clinical 

Feature 

Vol. 29(9) 

s. 189-195 

PubMed 

The healthcare team’s 

perception of the role of the 

perioperative nurse: A 

qualitative study 

Att undersöka vad den 

nuvarande och förväntade 

rollen av den perioperativa 

SSK är utifrån från det 

resterande 

sjukvårdsteamets 

perspektiv? 

Design: 

Fenomenografisk (descriptive case 

study) 

Urval:  

Kirurgiska team med totalt; 

10 kirurger 

8 anestesiologer 

12 tekniska SSK 

11 perioperativa SSK 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer som 

spelades in 

Analys: 

Tematisk innehållsanalys 

Etik: 

Etiskt godkänd 

Garanterad konfidentialitet 

Informerat samtycke 

Fyra huvudteman: 

Sjukvårdsteamets upplevelse av 

rollen som perioperativ SSK 

Sjukvårdsteamets förväntningar av de 

ideala egenskaperna i den 

perioperativa SSK roll 

Den professionella SSK 

uppfattningar av deras roll 

Den professionella SSK 

förväntningar av de ideala 

egenskaperna av hennes yrkesroll 

 Hög 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

OSSK - Operationssjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 
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Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Krupic, F.  

2019 

Sverige 

Journal of 

Perianesthesia Nursing 

Vol. 34(5) 

s. 946-955 

PubMed 

Nurse Anesthetists´ 

Communication in Brief 

Preoperative Meeting with 

Orthopaedic Patients 

Att utforska upplevelsen 

av den preoperativa 

kommunikationen mellan 

ASSK och patienter i det 

korta preoperativa mötet 

Design:  

Innehållsanalys 

Urval:  

ASSK (18) med minst fem års 

erfarenhet 

Datainsamling:  

Gruppintervjuer med öppna frågor 

Analys: 

Kvalitativ innehållsanalys 

Etik: 

Skriftlig och muntlig information 

Huvudtema:  

ASSK kommunikation i det korta 

mötet – en komplex fråga 

Två kategorier: 

Svårigheter i det perioperativa mötet 

Möjligheter i det perioperativa mötet 

Åtta underkategorier: 

Upprätthålla patientens integritet 

Informera oroliga patienter 

Brist på rutiner 

Språksvårigheter 

Vara närvarande i mötet 

Undvika att patienten blir störd 

Uppmuntra patienten att vara delaktig 

Förslag till förbättringar 

Hög 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 

  



50 
 

Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Parker, CB., Minick, P. 

& Kee, CC. 

1999 

USA 

AORN Journal 

Vol. 70(1) 

s. 45-62 

PubMed 

Clinical Decision-making 

Process in Perioperative 

Nursing 

Att ta reda på vilka 

processer som används av 

perioperativa SSK när de 

fattar kliniska beslut. 

Design: 

Fenomenologisk 

Urval:  

SSK (6) som arbetat >5år och ansågs 

sig vara experter på 

operationsavdelningen 

Datainsamling:  

Beskrivning av perioperativa kliniska 

situationer där SSK ingripit och 

påverkat till patientens försvar 

 Analys: 

Sammanfattning av berättelserna, 

analyserat nyckelparagrafer och 

därefter nyckelfraser 

Etik: 

Etiskt godkänd 

Skriftlig delgivande från deltagare 

Garanterad konfidentialitet 

Tre teman: 

Skapa en vårdrelation med patienten, 

vara förespråkare för patienten och 

att förklara för patienten på ett tydligt 

sätt samtidigt som komplexa saker 

görs (embodied knowing) 

 

Hög 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 
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Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Sundqvist, A-S. & 

Anderzén Carlsson, A. 

2014 

Sverige 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Vol. 28  

s. 281-288 

CINAHL 

Holding the patient’s life 

in my hands: Swedish 

registered 

nurse anaesthetists’ 

perspective of advocacy. 

Att beskriva advocacy 

inom anestetisk 

omvårdnad under den 

perioperativa fasen. 

Ur ASSK perspektiv 

Design:  

Fenomenografisk (descriptive case 

study) 

Urval:  

Maximal variation av SSK (105) från 

olika sjukhus i Sverige med olika bred 

erfarenhet av anestesi. 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: 

Meningsenheter som kondenserade och 

kodades. 

Etik: 

Etiskt godkänd 

Skriftlig och muntlig information 

Garanterad konfidentialitet 

Analysen fann 11 kategorier, 3 

underteman och 1 huvudtema. 

Huvudtema: Holding the patient´s 

life in my hand. 

Kategorier: 

Treating the patient respectfully 

Establishing trust 

Defending the patient´s rights 

Vicarious autonomy 

Being one step ahead 

Safeguarding the patient from harm 

Informing the patient 

Obligation 

Moral stress 

Courage 

Satisfaction 

Subtema: 

Providing dignified care 

A moral commitment 

 

Hög 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 

  



52 
 

Författare, År, Land, 

Tidskrift, Databas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Sundqvist, A-S., Nilsson, 

U., Homefur, M. & 

Anderzén Carlsson, A. 

2018 

Sverige 

Journal of Clinical 

Nursing 

Vol. 27 

s. 2403-2415 

CINAHL 

Promoting person-

centered care in the 

perioperative setting 

Through patient 

advocacy: An 

observational study 

Att undersöka i vilken 

utsträckning resultaten från 

en integrativ granskning av 

perioperativt 

patientförespråkare kan 

stödjas empiriskt och att 

beskriva svenska ASSK 

patientåtgärder och 

interaktioner under den 

perioperativa vården. 

Design:  

Innehållsanalys  

Urval:  

ASSK (14) på en operationsavdelning 

med generell anestesi på ett sjukhus i 

Sverige 

Datainsamling:  

Tre pilotobservationer gjordes 

inledningsvis för att testa 

observationsprotokollet. Därefter 

gjordes den huvudsakliga 

observationsstudien under tre månader. 

Analys: 

Riktad innehållsanalys 

Etik: 

Etiskt godkänd 

Skriftlig och muntlig information 

Garanterad konfidentialitet 

De förutbestämda kategorierna 

stöddes alla empiriskt. 11 nya 

underkategorier definierades.  

Ett viktigt fynd var att det var en 

nära interaktion mellan ASSK och 

övriga i teamet för att säkerställa att 

den bästa möjliga vården ges 

patienten. 

Observationer gjorde det tydligt att 

samarbete fanns i teamet när det 

gäller åtgärder som innefattar att 

vara en god patientförespråkare, 

som exempelvis kritiskt 

beslutsfattande och skydd av 

patienten när det gäller skada samt 

övrig omvårdnad som hör till den 

perioperativa vården. 

Hög 

ASSK – Anestesisjuksköterska 

SSK - Sjuksköterska 

 


