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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Studier visar att patienten, framför allt kvinnor, upplevde sig utlämnade, nervös, 

ångestfyllda och oroliga inför och under det korta mötet med anestesisjuksköterskan innan 

operation.  

Syftet: är att undersöka patientens upplevelse av obehag och delaktighet i mötet med 

anestesisjuksköterskan inför en nedsövning och om patientens kön har någon betydelse för 

detta.  

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med ett deskriptivt förhållningssätt där enkät valts som 

datainsamlingsmetod med totalt 44 respondenter.  

Resultat: Majoriteten av respondenterna upplevde ingen obehagskänsla inför en anestesi, av 

de få som upplevde påtaglig med obehag var samtliga kvinnor. Medan en majoritet av 

respondenter kände sig delaktiga i vårdarbetet inför en nedsövning, var en fjärdedel inte 

tillfredsställda. En fjärdedel av respondenterna önskade större delaktighet, medan övriga inte 

ville eller inte visste ifall de ville vara delaktiga. Männen kände sig mindre delaktiga i 

vårdarbetet än kvinnorna samtidigt som de inte hade en större önskan om att vara delaktiga. 

Kvinnor däremot kände sig mer delaktiga, än män, och hade dessutom en önskan om att vara 

delaktiga. Ingen signifikant skillnad fanns mellan kvinnor och mäns svar. 

Slutsats: Även om en majoritet av de patienter som genomgick en operation som krävde 

generell anestesi antingen kände sig delaktiga eller inte eftersökte mer delaktighet i 

sjuksköterskan vårdarbetet så var det fortfarande en fjärdedel som inte kände sig delaktiga. En 

tredjedel av respondenterna hade en positiv inställning till att med egna händer hålla i 

syrgasmasken under preoxygeneringen. När det kommer till patientens upplevelse av obehag 

inför en anestesi så visar denna studie att en tydlig majoritet inte upplever någon form av 

obehag, av dem få som upplevde påtagligt med obehag var samtliga kvinnor. 

 

Nyckelord: Obehagskänsla, preoxygenering, delaktighet, patientcentrerad vård. 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Studies have shown that patients, especially women, feel themselves 

vulnerable, nervous, anxious and apprehensive before and during the brief meeting with the 

nurse anesthetist before surgery. 

Aim: The purpose of this study is to examine the patient's experience of uneasiness, 

participation in the meeting with the nurse anesthetist, before a general anesthetic, and if the 

patient's gender has bearing 

 
Method: A quantitative cross-sectional study with a descriptive approach where survey was 

selected as data collection method, with a total of 44 participants. 

Results: The majority of respondents experienced no uneasiness before an anesthesia, the few 

who experienced significantly uneasiness were all women. The study showed that the 

majority of respondents already felt a sense of involvement involved in the care work before a 

general anesthetic, but still 25% did not ensure patients needs. 25 % of the respondents 

expressed a desire for greater involvement, while rest of the respondents did not want to, or 

did not know whether they wanted to be more involved. Male respondents felt less involved 

currently, but also expressed least interest for greater involvement. Female respondents, on 

the other hand, felt more involved than men, and at the same time also expressed a desire to 

be involved. No significant difference was found between women's and men's responses. 

Conclusion: A majority of the patients who underwent a surgery requiring general anesthesia 

did feel a level of involvement in the care work performed by nurses. While a majority did not 

want to be involved at all in the care work, 25% did not feel, but wished to be involved. One 

way to accommodate and increase involvement would be to offer the patients to hold the 

oxygen mask with their own hands during preoxygenation. Nearly a third of the respondents 

would have agreed to do so if they had been given the option. When it comes to patient’s 

uneasiness before an anesthesia does this study shows that a clear majority does not 

experience any kind of uneasiness, those who experienced significantly uneasiness with were 

all women. 

 

Keywords: Uneasiness, preoxygenation, participation, patient-centered care. 
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BAKGRUND 

Lagar och riktlinjer 

Enligt Hälso-sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vården, för att den skall få bedrivas, vara 

av god kvalitet, uppfylla patientens behov av trygghet samt vara säker. Vården som ges ska så 

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Denna lag reviderades 

1998, för att bättre ta tillvara patientens intressen, efter antagandet att de flesta patienter vill 

vara delaktiga i sin vård. Men enligt Socialstyrelsen själva har man inte lyckats med detta 

inom den svenska sjukvården, dels på grund av vårdpersonalens attityder, bristande kunskap 

och intresse (Socialstyrelsen, 2003). 

I mötet mellan patienten och sjuksköterskan hamnar patienten i en beroendeställning till 

sjuksköterskan då det är sköterskan som förfogar över resurserna, kompetensen samt besluten 

kring patientens delaktighet och självbestämmande (Socialstyrelsen, 2012). Detta kan leda till 

att patienten känner sig utelämnad och maktlös i vården. Under andra omständigheter är 

självbestämmande över viktiga beslut en självklarhet för gemene man, men när det kommer 

till vården är det inte lika självklart. I vården är patientens möjlighet till att påverka beroende 

av hennes tillgång till information, resurser, kunskap och insyn i vården (Socialstyrelsen, 

2003). 

Omvårdnaden i mötet mellan patienten och sjuksköterskan utförs främst av 

anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan. Den sker under tre olika faserna inom 

operationssjukvården vilket innefattar pre-, per- och postoperativa. Omvårdnaden skall utgå 

från den enskilda patientens behov och resurser (Lindwall & von Post, 2008). Det ofta korta 

mötet inför en operation (preoperativt) innebär att anestesisjuksköterskan måste ha förmåga 

att inge lugn och kunna skapa trygghet, förtroende och tillit inför patient och dennes 

närstående. Detta framkommer i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (ANIVA & SSF, 2008).  

Enligt International Council of Nurses (2012) etiska kod för sjuksköterskor ska omvårdnaden 

på svenska sjukhus bedrivas utifrån ett humanistiskt helhetsperspektiv, i överensstämmelse 

med individens säkerhet, värdighet och mänskliga rättigheter.  



 2 

Delaktighet 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) definierar begreppet 

delaktighet som att en människa får vara medaktiv i sin situation. Nationalencyklopedins 

(1995) definierar ordet delaktighet som aktiv medverkan samt att ha medinflytande. 

Begreppet delaktighet har även allt mer kommit att höra ihop med begreppet patientcentrerad 

vård, vilket Docteur & Coulter lyfter fram i sin rapport från 2012, där det påpekas att 

patienten bör få vara en medaktör i den vård denne tar del av (Docteur & Coulter, 2012).  

Människor är i olika utsträckning beroende av andra, när det kommer till relationen mellan 

patient och sjuksköterska råder det en märkbar obalans i beroendet. Detta sker för att 

patienten tar emot professionell omvårdnad utan att kunna ge något tillbaka till givaren. 

Patienten uppfattar situationen som ovärdig och en förlust i eget inflytande (Henriksen & 

Vetlesen, 2001). En patient som är sjuk och utlämnad till vårdgivaren upplever att bli 

bekräftad och sedd som något mycket viktigt i kommunikation med sjuksköterskan (Norberg, 

Engström & Nilsson, 1994). Patienten skall kunna välja att vara delaktig efter eget önskemål, 

utan någon som helst tvång. Behovet att känna sig delaktig varierar från patient till patient. 

Delaktighet innebär inte alltid att inta en aktiv roll utan det kan även innebära att inta en mer 

passiv roll (Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. 2013). 

Patienten skall inte ses som ett objekt som endast skall ta emot vård utan hon skall ses som en 

deltagare (Norberg, Engström & Nilsson, 2009).  

Sjuksköterskan är inte alltid medveten om i vilken omfattning patienten vill vara aktiv i sin 

patientroll, många gånger väljer de äldre patienterna medvetet en mer passiv roll än vad 

sjuksköterskan är medveten om (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2006). Enligt en svensk studie 

finns det hinder inom sjukvården som hejdar patienten från att vara delaktig i sin omvårdnad. 

Dessa hinder delades in i fyra olika kategorier: inse sin egen oförmåga som patient, bemöta 

bristen på empati, bemötandet av en dominant attityd och förmågan att uppfatta strukturella 

hinder. Dessa hinder kan leda till att patienten, av bekvämlighetsskäl, väljer att inte vara 

delaktig varpå beslutsfattandet sker ensidigt av vårdgivaren (Larsson, Sahlsten, Segesten & 

Plos, 2011). En dominant sjuksköterska utan förmåga att känna empati, som saknar ett 

intresse för patienten och som har stort kontrollbehov försvårar möjligheterna för patienten att 

vara delaktig (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos). 
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Patientcentrerad vård 

År 2012 släppte Myndigheten Vårdanalysen en rapport skriven av Docteur och Coulter som 

utvärderat graden av patientcentrerad vård i Sverige. Det har nu gått över tre decennier sedan 

man inom svensk hälso- sjukvård satte som mål att stärka patientens ställning, men 

fortfarande saknas kunskap om hur detta ska uppnås, och om man tittar internationellt så 

ligger Sverige efter i att stärka patientens ställning (Docteur & Coulter, 2012). 

Patientcentrerad vård innebär att hälso- och sjukvårdssystemet skall formas utifrån dem det 

ska tjäna, vilket innebär patienterna. Patienten ska behandlas som en individ med unika 

behov, preferenser och värderingar. Vården skall vara konstruerad på så vis att den kan 

förutse och reagera på det som är viktigt för patienten. Det är bland annat inom dessa områden 

som svensk hälso- och sjukvård brister, att tillgodose patienternas behov, preferenser och 

värderingar (Docteur & Coulter). Internationellt sett uppger svenska patienter i högre grad än 

utländska patienter, att deras vårdgivare inte spenderar tillräckligt med tid med dem och inte 

ger dem chansen att ställa frågor. Dessutom har den svenska patienten, som vill inta en mer 

aktiv roll i sin vårdprocess, tillgång till relativt lite information, utbildning och stöd för att 

kunna förverkliga detta (Docteur & Coulter). Rapporten visade även att mötet mellan 

patienten och den svenska sjukvården är en personlig upplevelse som bland annat kan leda till 

en rad olika emotionella bekymmer så som ångest och rädsla. En patientcentrerad vård skulle 

i de fall där patienten upplever dessa emotionella bekymmer förutse och bemöta dessa, istället 

för att enbart fokusera på de medicinska aspekterna. Enligt rapporten finns det mer som den 

svenska vården kan göra för att driva en vård som har en helhetssyn på patienten och som kan 

bemötta dennes behov. Många experter inom hälso- och sjukvårdskvalitet är eniga kring att en 

patientcentrerad vård som bemöter patientens unika behov skall bedrivas även om det i 

slutändan utkräver en högre kostnad just för att egenvärdet i sig är av större gagn (Docteur & 

Coulter). 

  

Vårdandet 

Vårdandet är något som historiskt sett anses funnits naturligt hos människan och ej endast i 

relation till medicin utan även i relation till familjen mellan föräldrar och barn (Gustin & 

Bergblom, 2012). Det innebär att det finns ett naturligt vårdande och ett professionellt 

vårdande som inte nödvändigtvis behöver skiljas åt utan även kan gå in i varandra (Gustin & 

Bergblom). 
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Det professionella vårdandet kräver av vårdaren en förmåga till omtanke om människan och 

en djup respekt. En respekt som yttrar sig i att kunna bemöta patienten som en unik människa 

(Gustin & Bergblom, 2012). Att med en intuitiv känsla för en situation här och nu, utanför 

den planerade strategin, vara i nuet. Detta kräver mod och kompetens hos vårdgivaren. 

Ansvaret i själva vårdandet skall ses som ett gemensamt ansvar där vårdaren skall frigöra 

resurser hos patienten för att tillsammans sträva efter hälsa. Genom att göra patienten delaktig 

delas vårdansvaret mellan vårdgivaren och patienten (Gustin & Bergblom).   

 

Omvårdnad vid anestesi 

Mötet mellan patienten och anestesisjuksköterskan är intensivt och mycket begränsat i tid. Till 

detta intensiva möte kommer patienten ofta nervös, ångestfylld och med bristande information 

(Mitchell, 2010, 2012). Enligt Grieve innebär det för patienten som befinner sig i en 

operationssal, blottad på ett operationsbord, ett stresspåslag, samt oro och ångest. Studier 

visar att det som ligger till grund för patientens upplevelse är att denne inom en mycket snar 

framtid kommer att tappa kontrollen över sin situation, sitt liv, och lämna över sig helt till 

vårdpersonalen (Grieve, 2002). 

Operation med generell anestesi innebär att patienten försätts i ett medvetslöst tillstånd. Detta 

leder ofta till nervositet, oro eller ångest, och ett större behov av information hos patienten, än 

om denne får lokal anestesi (Mitchell, 2012). Det har även framkommit att för mycket 

preoperativ information kring anestesi samt det kirurgiska ingreppet är en bidragande orsak 

till att patienten kan känna oro eller ångest (Mitchell, 2010). Dagpatienter som endast vistas 

en kort tid på sjukhuset och som oftast har ett kort och intensivt möte med sjukhuspersonalen 

tenderar att känna mer ångest och oro jämfört med inneliggande patienter (Mitchell, 2012) 

Miljön i operationssalen, de kala väggarna, mängden teknisk utrustning, det obekväma 

operationsbordet samt den låga temperaturen, kan bidra till att patienten upplever miljön som 

dragig, kall och skrämmande. (Lindvall & von Post, 2008., Haugen, et al. 2009). Denna 

ängslan, oro och stress som patienter kan uppleva inför olika operationer beror inte främst på 

operationens omfattning eller svårighetsgrad (Haugen, et al. 2009). Bristen av människovärde, 

integritet och självbestämmande är något som patienten kan uppleva inför en operation 

(Lindvall & von Post, 2008) En norsk studie gjord 2009 visade att flertalet patienter tenderade 

till att uppleva obehagskänslor vid induktionen, det vill säga början av anestesi (Haugen, et al. 

2009).    
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Den stress och oförutsägbarhet som patienten kan känna inför en nedsövning och/eller en 

operation kan ha en stor påverkan på patientens förmåga att anpassa sig till situationen vilket 

kan leda till att patienten känner sig osäker och spänd (Haugen, et al. 2009). Om tidigare 

möten med vården har upplevts som positiva av patienten kommer detta med stor sannolikhet 

att ha en stresslindrande effekt och det motsatta gäller vid negativa upplevelser (Lindwall & 

von Post, 2008). Både Lindwall och von Post samt Hovind (2005) skriver att människans 

förmåga att hantera stress är starkt kopplat till förståelsen av händelseförloppet samt dess 

konsekvenser. Det finns två förfaranden som människan tar till för att hantera en stressig 

situation, dra sig undan eller engagera sig. Om personen ifråga kan påverka sin situation så 

kommer han att försöka engagera sig genom att öka mottagligheten för information för att 

hantera situationen. Om patienten upplever att det inte finns någon möjlighet att påverka 

situationen så kommer denne med stor sannolikhet att dra sig undan (Lindwall & von Post, 

2008) (Hovind, 2005).   

Anestesisjuksköterskan bör sträva efter att stärka patientens självkänsla och kontroll vilket i 

sin tur kommer att hjälpa patienten att hantera sin situation. En ökad känsla av kontroll kan 

uppnås genom att ge information kring händelseförloppet, vart man befinner sig i processen 

och vad som skall ske. Även uppmaning till patientdelaktighet kan bidra dra till upplevd 

kontroll. Att uppleva kontroll i en stressig situation kan dämpa utsöndringen av 

stresshormoner (Lindwall & von Post, 2008).   

 

Könsskillnader 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) skall vården ges på lika villkor och 

med lika rättigheter för hela befolkningen i Sverige. I en rapport skriven av Statens Offentliga 

Utredning (SOU, 1996:133) redovisar man att kvinnor har en sämre tillgänglighet till vård 

och i mindre utsträckning får behandling jämfört med män, trots att kvinnor oftare söker vård. 

Enligt Socialstyrelsen (2004) drabbas kvinnor i större utsträckning än män av problem och 

kvalitetsbrister inom vården, vilket kan bero på att den svenska vården är sämre anpassad till 

kvinnors behov och förutsättningar. 

Studier visar att patientens kön påverkar vården och patientens upplevelse av vården 

(Andersson & Hansebo, 2009). Det har även visat sig att patientens kön har en betydelse för 

omvårdnad, behandling, tillgängligheten av vården och hälso- och sjukdomsuppfattningen 

(Carlstedt, 2008). Mängder av studier visar att kvinnor är mer benägna än män till att uppleva 
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obehagskänsla i form av oro, ångest och stress inför en nedsövning/operation (Khan & Nazir, 

2007; Rosen, Svensson & Nilsson, 2008; Haugen, et al. 2009; Mitchell, 2011). Flera studier 

visar att sjuksköterskan lade ner mer arbetskraft och tid på de manliga patienterna än de 

kvinnliga patienterna, läkarna lade lika mycket tid på samtliga patienter oavsett kön (Bertakis 

& Azari, 2007; Foss & Sundby, 2003). En observationsstudie visade att allmänläkarna var 

mindre benägna att svara på frågor, ge teknisk information och erbjuda alternativa metoder 

för behandling inför kvinnliga patienter jämfört med de manliga patienterna (Foss & Sundby, 

2003). 

 

Begreppsdefinition 

Då begreppen preoxygenering och ASA- klassificering kommer användas frekvent i denna 

studie följer här en redogörelse för vad dessa begrepp innebär. 

Hestnes & Espe beskriver preoxygenering som en säkerhet innan själva sövningen inleds. 

Preoxygeneringen innebär att patienten får en mask som täcker näsa och mun. Patienten får 

sedan genom masken andas in 100 % syrgas i ett par minuter för att fylla lungorna med syre 

samtidigt som man ventilerar ut kvävet. På så sätt får patienten en syrgasreserv i lungorna 

vilket säkerställer att patienten sedan har tillgång till syre under en eventuell intubation. 

(Hestnes & Espe. 2005) 

ASA- klassifikation är ett system för bedömningen av patienternas fysiologiska status före 

anestesi och operation, alltså en typ av riskklassificering. ASA-I innebär en i övrigt frisk 

patient, ASA-II, en patient med mild systemsjukdom utan större funktionell begränsning och 

ASA-III är en patient med svår systemsjukdom med definitiv funktionell inskränkning 

(Hovind, 2005).   

 

Problemformulering 

Vid alla möten inom sjukvården är det centrala att skapa en atmosfär som förmedlar trygghet 

och tillit. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att låta patienten vidmakthålla sin känsla 

av kontroll, värdighet och integritet, genom att ge henne möjligheten till delaktighet samt 

möjligheten att engagera sig. Att då i det korta mötet mellan anestesisjuksköterskan och 
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patienten inför en operation öka dennes delaktighet förhöjer chanserna för patienten att kunna 

hantera en stressig/orolig situation som lätt kan uppstå.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka patientens upplevelse av obehag och delaktighet i mötet med mötet 

med anestesisjuksköterskan inför en nedsövning och om patientens kön har någon betydelse 

för detta. 

 

Frågeställningar 

Upplever patienten obehag inför en nedsövning? 

Upplever sig patienten tillräckligt delaktig i vårdarbetet inför en nedsövning? 

Finns det några skillnader mellan män och kvinnor avseende upplevelsen av obehag och 

delaktighet eller önskan om att få hålla syrgasmasken själv? 

Upplever patienten att det finns ett samband mellan ökad delaktighet i form av ett eget 

hållande av syrgasmasken och minskad obehagskänsla? 

 

 

METOD 

Design 

Detta är en kvantitativ tvärsnittsstudie med ett deskriptivt förhållningssätt, där enkät valts som 

datainsamlingsmetod. Detta innebär att en viss population observeras under ett visst tillfälle 

(Olsson & Sörensen, 2007).  
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Urval 

Studiepopulationen utgjordes av elektiva dagpatienter som skulle genomgå en operation som 

krävde generell anestesi. Inklusionskriterier: Patienter som hade en ASA- klassificeringen 

mellan I och III samt en ålder över 18 år. Exklusionskriterier: Patienter med brister i det 

svenska språket samt psykiska hinder som demens, psykos eller dåligt allmäntillstånd, som 

omöjliggjorde ett deltagande i enkätundersökningen. Vid det mindre sjukhuset lämnades 25 

enkäter att dela ut och vid det större universitetssjukhuset lämnades 30 enkäter. Med varje 

enkät medföljde även ett följebrev (se bilaga 2) med information till patienten om hur 

besvarade enkäter skulle hanteras samt med författarens kontaktuppgifter vid eventuella 

frågor. I följebrevet framgick det att deltagandet var anonymt och frivilligt. Av de 44 stycken 

enkäter som delades ut besvarades samtliga.  

 

Urvalet av de patienter som uppfyllde inklusionkriterierna skedde postoperativt på 

uppvakningsavdelningen. Utdelningen och insamlingen av frågeformulären skedde på 

uppvakningsavdelningen under en specifik tidsperiod på femton arbetsdagar under vintern 

2014. Ingen av sjukhusen uppgav något bortfall vilket innebar att samtliga tillfrågade 

patienter som infriade inklusionkriterierna gav ett positivt svar till att delta i undersökningen.   

 

Bortfall  

Om en eller flera frågor i enkäten inte besvarats bedömdes detta som internt bortfall vid 

dataanalysen. Det råder tveksamhet kring dt externa bortfallet, då det större sjukhuset endast 

delat ut fem enkäter efter två veckor och inte redovisat vilka patienter som inte tillfrågats. 

 

Rutiner 

Anestesisjuksköterskans rutiner inne på operationssalen 

När patienten väl är inne i operationssalen består anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete i 

att se till att patienten ligger bekvämt på operationsbordet samt att koppla upp patienten till 

nödvändig medicinsk utrustning så som EKG-elektroder, blodtrycksmanschett, saturations- 
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och pulsmätare. Sedan är det dags att prexoygenera patienten innan narkosen påbörjas. Under 

omvårdnadsarbetet kontrolleras patientens legitimation och denne får svara på en mängd olika 

rutinfrågor. Preoxygeneringen är det enda momentet inför en nedsövning där patienten på ett 

fysiskt sätt kan vara delaktig. 

 

Uppvakningsavdelningen 

Uppvakningsavdelningen är en tyst och lugn plats där patienten befinner sig postoperativ för 

att återhämta sig från narkosen. Här arbetar sjuksköterskor för att lindra postoperativa 

symptom, innan det är dags att åka vidare till en avdelning, eller hem. Efter en narkos kan 

illamående, kräkningar och smärtor begränsa patientens förmåga att delta i en enkätstudie.   

 

Datainsamlingsmetod 

Enkätundersökning valdes som datainsamlingsmetod för att minimera risken för bias samt öka 

respondentens anonymitet (Polit & Beck, 2012). Eftersom respondenterna i 

enkätundersökningen befanns sig i en utsatt position utformades en enkät med en så hög grad 

av standardisering och strukturering som möjligt för att svara på studiens syfte. Med hjälp av 

åsiktsfrågor med fasta svarsalternativ, där respondenten instämde eller tog avstånd på en tre- 

till femgradig skala uppnåddes detta (Davidson & Patel, 2003; Trost, 2012). Vikten av att inte 

ställa flera frågor i en fråga har anammades i framtagandet av enkäten, för att minska risken 

för missuppfattning hos respondenten under deltagandet (Trost, 2012). Enkätfrågorna har 

utformats efter tidigare erfarenheter vid verksamhetsförlagd utbildning och för att svara på 

studiens syfte. Då total anonymitet rådde för respondenten i enkätstudien ökade sannolikheten 

för ärlighet på svaren där känsliga frågor ställdes.  

En mindre pilotstudie utfördes under vintern 2014 med fem stycken individer som tidigare 

genomgått en generell anestesi. Samtliga befanns sig i författarens bekantskapskrets. Syftet 

var att se om frågorna var lätta att förstå och besvara. Resultatet av pilotstudien innebar inga 

större förändringar i enkäten.    

Enkäten bestod av sju frågor. Två av dessa frågor berörde upplevd obehagskänsla i samband 

med sövning/operation. Två frågor berörde delaktighet och resterande tre frågor handlade om 
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ett eget hållande av syrgasmask under preoxygenering. Namn, födelseår, kön och om 

patienten tidigare varit sövd var också frågor som fanns med i enkäten. 

 

Tillvägagångssätt 

En ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för examensarbete skickades 

ut till respektive chef på de dagkirurgiska avdelningarna på de sjukhus där studien skulle 

utföras. Efter att studien blivit beviljad bestämdes det träff med respektive sjuksköterska som 

skulle ansvara för enkätstudien på respektive avdelning för att överlämna information om 

studien samt enkäterna. Informationen som lämnades var: 

• Inklusions- och exklusionkriterier för ett deltagande  

• Enkäter (bilaga 1).  

• Dokumentation av eventuellt bortfall (se bilaga 3).  

• Kontaktuppgifter vid eventuella frågor och funderingar.  

• Mappar för uppsamlingen av besvarade enkäter.  

  

Enkäterna delades ut till de patienter som stämde överens med inklusionkriterierna 

postoperativt på uppvakningsavdelningen och samlades in på samma plats. Utdelandet av 

enkäter pågick under nästan tre veckor. Ansvarig sjuksköterska på respektive sjukhus ombads 

att ringa eller mejla författaren när samtliga enkäter var utdelade eller vid eventuella frågor 

och funderingar. Efter cirka halva tiden mejlades eller ringdes respektive ansvarig 

sjuksköterska upp för att se hur det gått med utdelningen av enkäterna samt om någon 

problematik uppstått. Det fanns ingen dokumentering på att samtliga patienter som uppfyllde 

inklusionkriterierna tillfrågades om att vara med i studien.  

       

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd att få utföra en enkätundersökning inhämtades från berörd verksamhetschef på 

respektive sjukhus där studien bedrevs. Med enkäten medföljde ett följebrev där 

respondenterna fick information om studiens syfte, att det var frivilligt att delta, att 

deltagandet var anonymt, samt att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
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Utformandet av följebrevet skedde med hjälp av § 16 ”Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor”(SFS 2003:460). Enkäten lämnades till patienterna efter uppvaknandet innan 

hemgång. Detta för att undvika ett beroendeförhållande samt att respondenterna skulle känna 

sig tvungna till att delta. Respondenterna ska ha möjligt att avstå (Ejlertsson, 2005). Denna 

studie har även tagit hänsyn till nyttjandekravet vilket betyder att det material som inhämtas 

kommer endast användas i denna studie och inte lämnas vidare till annan forskning 

(Ejlertsson). Ett deltagande i en studie som denna kan innebära en risk för extra påfrestning 

för patienten på grund av den sårbara situation denne befinner sig i. Trots denna risk så väger 

den kvalitetsutveckling inom vården som denna studie genererar tyngre, då den 

förhoppningsvis gagnar en större patientgrupp. Dessutom så hade patienten möjligheten att 

avbryta eller avstå ett deltagande om påfrestningen blev för stor. 

 

Bearbetning och analys 

Den insamlade data bearbetades i IBM SPSS Statistics, The Statistical Package for the Social 

Siences (SPSS, Version 22; SPSS Inc, Chicago, Illinois). Redovisning av resultatet i olika 

tabellformer har valts i de frågorna med fasta svarsalternativ för att förtydliga innehållet, samt 

påvisa samband utöver den skriftliga redovisningen. Relevanta svar från frågorna med 

öppnasvarsalternativ redovisades i löpande text. 

Då de data som hämtats in inte kommer från ett normalfördelat material har en icke 

parametrisk metod valts för att beskriva och analysera data (Bring & Taube, 2006). Som icke- 

parametriska test har Mann- Whitneys U-test använts (Wahlgren, 2005). Vid analysen 

användes ett p-värde under 0.05 som ett mått på om skillnaderna varit signifikant eller inte 

(Wahlgren, 2005) 

Enkätens (Bilaga 1) frågor 1-3 och 7 tillhör ordinalnivå och frågorna 4-6 samt kön befinner 

sig på nominalnivå. Frågan om patientens ålder befinner sig på kvotskalenivå och sista frågan 

var en öppen fråga, där patienten lämnade synpunkter i övrigt. Svarsalternativen på den 

femgradiga skalan har numrerats från ett till fem, svarsalternativet ”Mycket” har fått siffran 

ett och svarsalternativet ”Inte alls” har fått siffran fem. Svarsalternativen på den tregradiga 

skalan har numrerats från ett till tre, där svarsalternativet ”ja” har fått siffran ett och ”vet ej” 

har fått siffran tre. Innan svaren dokumenterades numrerades varje enkät för att lättare kunna 

gå tillbaka till originalenkäten i kontrollsyfte. Rådata från de fasta svarsalternativen fördes in i 
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SPSS efter de variabler som fanns på enkäten. För att lättare kunna avläsa variabelns 

fördelning samlas och ordnas poängsatta rådata in i en frekvenstabell.  

Rådata från de öppna svarsalternativen skrevs ut och samlades i ett textdokument för att 

lättare kunna överskådas och lättare hitta gemensamma teman och förekomst av begrepp.  
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RESULTAT 

Det var 44 patienter från två skilda postoperativa avdelningar som inkluderades i studien. 

Könsfördelningen bland respondenterna var 56.8 % kvinnor och 43.2% män. Medelåldern var 

49.2 år, standardavvikelsen 14.948. Den yngste respondenten var 20 år gammal och den äldsta 

72 år. Det fanns åtta interna bortfall sammanlagt. 

Tabell 1. Respondenternas svar uppdelat i män och kvinnor. 

Frågor Svarsalternativ 
Män Kvinnor Mann 

Whitney 
U-Test n (%) n (%) 

Upplevelsen av 
obehag inför 
operation/ 
nedsövning 

Mycket  
Ganska mycket 
Måttligt 
Lite 
Inte alls 

0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 

4 (21.1) 
15 (78.9) 

0 (0) 
2 (8) 
2 (8) 
6 (24) 
15 (60) 

 
n.s. 

 
 

Ökat obehag i 
operationssalen 

Mycket 
Ganska mycket 
Måttligt 
Lite 
Inte alls 

0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 

4 (21,1) 
15 (78.9) 

0 (0) 
0 (0) 
2 (8) 
2 (8) 

15 (60) 

n.s. 

Upplevd 
delaktighet i 
operationssalen 

Mycket 
Ganska mycket 
Måttligt 
Lite 
Inte alls 
 

4 (21.1) 
4 (21.1) 
4 (21.1) 
3 (15.8) 
4 (21.1) 

 

10 (40) 
7 (28) 
4 (16) 
3 (12) 
1 (4) 

 

n.s. 

Önskan om 
delaktighet inne i 
operationssalen 

Ja 
Nej 
Vet ej 
 

4 (21.1) 
13 (68.4) 
2 (10.5) 

 

7 (29.2) 
14 58.3) 
3 (12.5) 

 
 

Önskan om att 
själv hålla i 
syrgasmask 

Ja 
Nej 
Vet ej 
 

2 (10.5) 
15 (78.9) 
2 (10.5) 

 

1 (4) 
22 (88) 
2 (8) 

 
 

Kan ett eget 
hållande av 
syrgasmask 
minska 
obehagskänslan 

Ja 
Nej 
Vet ej 
 
 

0 (0) 
17 (89.5) 
2 (10.5)	  

 
 

2 (8) 
20 (80) 
3 (12) 

 
 

 

Sannolikheten att 
patienten tackar ja 
till att själv hålla i 
syrgasmask 
 

Mycket 
Ganska mycket 
Måttligt 
Lite 
Inte alls 

3 (15.8) 
0 (0) 

5 (26.3) 
3 (15.8) 
8 (42.1) 

1 (4) 
1 (4) 
4 (16) 
7 (28) 
12 (48) 

n.s. 

n.s. = Ej statistiskt signifikans 
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Upplevd obehagskänsla  

Samtliga fyra respondenter som upplevde ”måttlig” obehagskänsla inför nedsövning/ 

operation var kvinnor. Tio upplevde ”lite” obehagskänsla, varav sex var kvinnor, 30 upplevde 

”inte alls” någon obehagskänsla, varav hälften var män. På frågan vilken typ av 

obehagskänsla som upplevdes svarade sex oro, två svarade stress, en nervositet, en ångest och 

en svarade kalla händer och fötter. Skillnaderna mellan kvinnor och män var inte statistiskt 

signifikant.  

Upplevd delaktighet 

På frågan om patienten upplevde sig delaktig i vårdarbetet svarade 33 att de kände sig 

”mycket” till ”måttligt” delaktiga, varav 21 var kvinnor.  Det var 11 respondenter som kände 

sig ”lite” till ”inte alls” delaktiga, varav sju var män. 

På frågan om patienten önskade att vara delaktig i vårdarbetet inne i operationssalen svarade 

27 att ingen önskan fanns, varav 14 var kvinnor. Fyra respondenter svarade att de inte visste 

och elva hade en önskan om delaktighet, varav sju var kvinnor (n=43). Skillnaderna mellan 

kvinnor och män var inte statistiskt signifikant.  

 

Eget hållande av syrgasmask 

Att ett eget hållande av syrgasmask under preoxygeneringen skulle kunna ha en lindrande 

effekt på obehagskänsla var det endast två kvinnor som antog, 37 trodde inte på sambandet 

och fem svarade ”vet ej”.  

Det var 14 respondenter som med ”mycket” till ”måttligt” sannolikhet hade accepterat att 

själv hålla i syrgasmasken om de blivit tillfrågade, åtta var män. Det var 30 respondenter som 

svarar att de med ”lite” till ”inte alls” sannolikhet accepterat att själva hålla i syrgasmasken.  

Av de sammanlagt 42 respondenter som inte trodde eller inte visste ifall ett eget hållande av 

syrgasmask kunde ha en lindrande effekt på obehagskänslan var det 13 stycken som med 

”mycket” till ”måttligt” sannolikhet hade accepterat att själva hålla i syrgasmasken. Ingen 

statistisk signifikans fanns. 

På frågan om patienten hade en önskan om att till en början själv hålla i syrgasmasken under 

preoxygeneringen svarade 37 ”nej”, fem svarade ”vet ej” och tre svarade ”ja”. Av de 42 som 
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svarat nej eller att de inte visste var det 13 stycken som med ”mycket” till ”måttlig” 

sannolikhet hade accepterar att själva hålla i syrgasmasken om frågan hade ställts.  

Diskussion  

Sammanfattning 

En majoritet av patienterna som deltog i enkätundersökningen kände sig delaktiga i 

vårdarbetet som utfördes preoperativt på operationsbordet, men fortfarande är det en fjärdedel 

som inte känner sig delaktiga. På frågan om patienten önskade att vara delaktigt i vårdarbetet 

gav respondenterna ett liknade svarsmönster: en majoritet önskade inte att vara delaktig och 

en fjärdedel som önskade att vara delaktig. Dubbelt så många män som kvinnor känner sig 

mindre delaktiga i vårdarbetet, men uttrycker samtidigt inte någon större önskan om att vara 

delaktiga. Kvinnor kände sig däremot mer delaktiga, än män, och uttryckte dessutom en större 

önskan om att vilja vara delaktiga. När det kommer till upplevd obehagskänsla så var det 

endast kvinnor som upplevde måttligt med obehag inför en nedsövning/ operation.  

Majoriteten av respondenterna, oavsett kön, trodde inte att det skulle lindra obehagskänslan 

att själva få hålla i syrgasmasken under preoxygeneringen inför en nedsövning. Av de få som 

ansåg motsatsen var samtliga kvinnor. Trots detta var en tredjedel av dessa personer positivt 

inställda till att själva hålla syrgasmasken om vårdgivaren hade ställt frågan.  

 

 

Resultatdiskussion 

Tidigare studier så som Mitchell (2010, 2012) och Grieve (2002) har visat att majoritet av 

patienterna upplever någon typ av obehagskänsla inför en nedsövning/ operation, vilket inte 

kommit fram i samma utsträckning i denna studie. Däremot har kvinnors mer frekventa 

upplevelse av obehagskänsla jämfört med männen inför nedsövning/ operation tydligt kommit 

fram, vilket är i linje med tidigare forskning (Khan & Nazir, 2007; Rosen, Svensson & 

Nilsson, 2008; Haugen, et al. 2009; Mitchell, 2011).   

Sammanlagt svarade 73% att de inte ville vara delaktiga eller inte visste ifall de hade en 

önskan om att vilja vara delaktiga i vårdpersonalens vårdarbete. Samtidigt så svarade 35% av 

dessa 73% att de med ”mycket” till ”måttligt” sannolikhet hade svarat ja till att med egna 

händer hålla i syrgasmasken om det hade blivit tillfrågade. Orsaken till denna diskrepans är 
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oklart, men tydligt är att patienter är öppna för en större delaktighet i anestesisjuksköterskan 

preoperativa vårdarbete om de blir tillfrågade. Även bland de 75% av patienter som kände sig 

”mycket” till ”måttligt” delaktiga i vårdarbetet inne i operationssalen, var det fortfarande 30% 

av dem som med ”måttligt” till ”mycket stor” sannolikhet hade tackat ja till själva hålla i 

syrgasmasken om de blivit tillfrågade. Anestesisjuksköterskan bör arbeta för att stärka 

patienten, inte endast genom att ge information kring vad som sker och skall komma ske, utan 

även genom att inbjuda patienten till att medverka (Lindwall & von Post, 2008). Dessutom så 

säger riktlinjer och lagar att patientdelaktighet är något som sjuksköterskor skall sträva efter 

(SFS 1982:763, Socialstyrelsen, 2013, Docteur & Coulter, 2012). Denna studie visar på att det 

inte är mycket som krävs i det korta mötet mellan patient och anestesisjuksköterska för att öka 

patientdelaktigheten. Med endast en fråga (genom att erbjuda patienten ett eget hållande av 

syrgasmasken) har vi inkluderat den tredjedel patienter som önskar större delaktighet.  

Det höga p-värdet visar att den skillnad som råder i hur kvinnor och män ser på sin 

delaktighet samt önskan om att vara delaktig har i denna studie har uppkommit av en slump. 

Det samma gäller när det kommer till att endast kvinnor trodde på att ett eget hållande av 

syrgasmasken över näsa och mun skulle kunna ha en minskande effekt på obehagskänslan 

trots att männen var i majoritet till att faktiskt hålla i syrgasmasken med egna händer om de 

blivit tillfrågade.  

Att vi lever i ett patriarkalt samhälle där manligt är norm och står över kvinnligt i hierarki är 

ett fenomen som flera svenska forskare och professorer, med Hirdman (1988) i spetsen, gjort 

klart för oss sedan 80-talet. Då sjukvården är en del av samhället avspeglas patriarkatet även 

inom detta område. Många studier visar på att det fortfarande är manligt som råder som norm 

inom den svenska sjukvården. Detta talar för att även om det i denna studie var en slump att 

det rådde skillnad mellan kvinnor och män så finns det en faktisk skillnad i bemötandet 

mellan kvinnliga och manliga patienter i den svenska sjukvården. 

Denna studie visar på att även om majoriteten av patienterna är tillfreds med sin delaktighet 

inför en sövning, kan de ändå tänka sig att vara mer delaktiga om frågan ställs. Passivisering 

av patienten kan delvis bero på att den paternalistiska traditionen i relationen mellan 

vårdgivare och patient fortfarande existerar, även om den sakta håller på att förändras 

(Docteur & Coulter 2012). I vården är patientens möjlighet till påverkan beroende av dennes 

tillgång till information, resurser, kunskap och insyn i vården (Socialstyrelsen, 2003). Om 
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patienten inte är medveten om sina faktiska rättigheter i en situation så är det svårt att sträva 

efter mer eller mindre. 

För att vården skall kunna ges på lika villkor, som svensk lag säger, krävs det högre 

kompetens inom problemområdet samtidigt som vårdpersonalen måste erkänna för sig själva 

att problemet finns. Detta allvarliga problem, att vårdpersonalen dagligen bryter mot svensk 

lag, måste synliggöras, reflekteras, diskuteras inom de olika personalgrupperna i svensk 

sjukvård. I dagsläget har kaffets kvalité i fikarummen runt om i landet fått ta större plats på 

dagordningen än det allvarliga problemet att patienter ej får möjlighet till att vara delaktiga i 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen och att kvinnor inte bemöts med samma resurser 

och respekt som män. Det är sjukvårdspersonalen som upprätthåller och möjliggör att manligt 

är norm och kvinnligt är abnormt samt att patienten inte ses som en aktör utan som ett objekt 

genom sitt beteende.   

 

 

Metoddiskussion 

Pilotstudien borde ha gjort i större skala och med en grupp människor som inte var på något 

sätt relaterad till författaren för att förbättra kvalitén på enkätformuläret. Likaså kunde 

frågorna ha preciserats ytterligare för att svara på syftet, och eventuellt fanns det utrymme att 

ställa fler frågor, eftersom för många frågor att besvara kan vara en indikation när externt 

bortfall råder. Det finns även frågetecken kring att det inte uppstod något externt bortfall. Det 

finns inga uppgifter på om samtliga patienter som uppfyllt inklusionskriterierna verkligen 

tillfrågats, något som är svårt att kontrollera om författaren ej är på plats. Ännu tydligare 

information kring hanteringen av utdelningen av enkäter hade kanske minskat risken för 

denna typ av bortfall. Att tillfrågan av lämpliga patienter missas när ansvarig forskare eller 

forskningsassistenter inte finns på plats är ett vanligt förekommande problem. 

Det finns en inre validitet men med en viss tveksamhet. Ett undvikande av bias har 

eftersträvats bland annat genom valet av enkäter som datainsamlingsmetod och genom att 

författarna inte närvarat vid utdelningen av enkäterna. Vid intervju finns risk för ledande 

frågor, att intervjuaren lägger ord i munnen på den som blir intervjuad, med andra ord risk för 

att data speglar intervjuaren och inte källan (Polit & Beck, 2012. Det svårt att veta hur pass 

medvetet selektiva utdelarna varit vid utdelandet av enkäterna samt vid tolkningen av 
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inklusions- och exklusionskriterierna. Exklusionkriterierna gav utrymme för egna tolkningar, 

vilket hade kunna undvikas om de hade varit tydligare och mer precisa. I enkäten har ordet 

delaktighet använts för att mäta till vilken grad patienten upplever sig eller önskar att vara 

deltagare i sin vård. I Docteur & Coulters rapport från 2012 framgår det att patienten saknar 

kunskap kring begreppet delaktighet, som denne enligt lag har rätt till i kontakt med hälso- 

och sjukvård. Om patienterna delgivits information om sina rättigheter till delaktighet innan 

de ombedes att ta ställning kring sin upplevelse och önskan kring delaktighet hade de 

troligtvis givit annorlunda svar. Man kan även ifrågasätta ifall patienten kan ge tillförlitliga 

svar i en enkätstudie då hon eller han fortfarande kan vara under påverkan av anestesi. 

Alternativet hade varit att be patienten besvara enkäten väl hemma, för att sedan posta den. 

Detta skulle dock ha krävt mer resurser, ekonomiskt och tidsmässigt, samt inneburit en högre 

risk för ett större externa bortfall.  

Att bedöma generaliserbarheten är problematiskt eftersom det råder en osäkerhet om hur stor 

det externa bortfallet är. Skulle en liknande studie göras inom ett annat område så är det 

sannolikt att respondenten/patienten haft samma bristande erfarenhet av tillgång till 

information, utbildning och stöd kring just delaktighet. Det innebär att resultat kommer att 

generera ett liknande svarsmönster. Om man tittar på generaliserbarheten kring kvinnor och 

män svar i denna studie så visar tidigare forskning tydligt det inte är slumpen som legat 

bakom könsskillnaderna i svaren.    

Det var från början tänkt att det sammanlagt skulle delas ut 50 enkäter, men av någon okänd 

anledning har endast 19 enkäter delats ut på det stora universitetssjukhuset. Trots att tydlig 

information lämnats om att kontakta författaren vid eventuella komplikationer eller 

funderingar, och trots att författaren på eget initiativ ringt till det stora universitetssjukhuset 

vid tre skilda tillfällen för att försäkra sig om att allt går enligt planerna, har dessa problem 

inte uppdagats.     

Gällande framtida forskning så skulle det vara intressant att bygga vidare på denna studie i 

form av intervjuer som går in mer på djupet kring hur patienten tolkar och definierar 

delaktighet/patientcentrerad vård och därefter be patienten gradera hur pass delaktig hon eller 

han upplever sig eller önskar att vara i det preoperativa mötet med anestesisjuksköterskan.   

Det är ett faktum att den svenska sjukvården inte bedrivs på lika villkor mellan män och 

kvinnor. Kön är tyvärr en faktor som påverkar vården. Genusmedvetenhet inom 

sjukvårdspersonalen är ett måste precis som i övriga samhället. Först krävs det en 
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medvetenhet hos individen kring de genusskillnader som råder inom vården för att därefter 

kunna ändra föreställningar och attityder. 

 

 

 

Slutsats 

En majoritet av studiens patienter kände sig delaktiga i vårdarbetet som utfördes av 

anestesisjuksköterskan. Men fortfarande är det en fjärdedel som inte upplever sig delaktiga. 

Ett sätt att reducera andelen som inte känner sig delaktiga skulle vara att erbjuda patienterna 

ett eget hållande av syrgasmasken under en preoxygenering. Denna studie har visat på att det 

finns en relativt stor andel patienter som är positivt inställda till ett eget hållande av 

syrgasmasken. När det kommer till patientens upplevelse av obehag inför en anestesi så visar 

denna studie att en tydlig majoritet inte upplever någon form av obehag, däremot av dem få 

som upplevde påtagligt med obehag var samtliga kvinnor. 

Det finns en del motsägelser kring respondenternas svar: tittar man på männen så känner de 

sig inte delaktiga, samtidigt som de inte har en önskan om att vara delaktiga. Men å andra 

sidan kan de tänka sig ett eget hållande av syrgasmasken. Detta ger indikationer på att 

patienten har svårigheter att definiera delaktighet. Här måste vårdpersonalen ta sitt ansvar och 

då leda patienten och erbjuda alternativ så att patienten har ett val kring sin roll som aktiv 

eller passiv patient. Delaktighet handlar även om tillgång till tid: många gånger tar det för 

stunden längre tid att aktivera och instruera patienten kring ett moment som denne inte känner 

till. Ingen större skillnader kom fram mellan kvinnor och mäns svar, därmed inte sagt att det 

ur ett genusperspektiv ser positivt ut. 
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BILAGA 1 - ENKÄT 

Man  Kvinna     Vilket år är Du född? 19 ___ 

Har du blivit nedsövd tidigare?      Ja  Nej  

1) Upplevde du någon form av obehagskänsla(exempelvis ångest, stress eller oro) inför 

operationen/ nedsövningen? 

Mycket               Ganska mycket               Måttligt               Lite               Inte alls 

                                                                                        

Om du upplevt obehagskänsla vilken typ :…................................................................... 

2) Ökande denna obehagskänsla väl inne i operationssalen? 

Mycket               Ganska mycket               Måttligt               Lite               Inte alls 

                                                                                        

3) Väl på operationsbordet upplevde du dig delaktig i vårdarbetet/ processen som utfördes av 

vårdpersonalen på dig?  

Mycket               Ganska mycket               Måttligt               Lite               Inte alls 

                                                                                        

4) När du låg på operationsbordet fanns det en önskan hos dig att vara delaktig i 

vårdpersonalens vårdarbete/ process? 

Ja   Nej   Vet ej   

5) Fanns det en önskan hos dig att till en början få hålla i syrgasmasken över munnen och 

näsan med egna händer? 

Ja   Nej   Vet ej   

6) Tror du att ett eget hållande av syrgasmasken över mun och näsa hade minskat din 

obehagskänsla (ex. oro, stress eller ångest)? 

Ja   Nej   Vet ej   
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7) Hur stor är sannolikheten att du hade tackat Ja till ett eget hållande av syrgasmasken om du 

hade blivit tillfrågad? 

 

Mycket               Ganska mycket               Måttligt               Lite               Inte alls 

                                                                                        

Övrigt något att tillägga................................................................................................................	  

…................................................................................................................................................... 
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BILAGA 2 – Följebrev 

Uppsala Universitet 2014 

Bästa deltagare! 

Är student som läser Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning anestesi vid Uppsala 

Universitet. Är mycket angelägna om att få ta del av Dina tankar och åsikter kring en ökad 

delaktighet inom vården. 

Deltagandet sker genom att besvara enkäten på nästa sida som tar ca 3 minuter. Enkäten 

besvaras anonymt och de uppgifter vi tillhandahåller kommer att behandlas konfidentiellt. 

Dina svar kommer endast användas i denna studie och då resultatet är analyserat kommer 

enkäten att förstöras. Din åsikt är av stor vikt för studien men självklart är det frivilligt att 

delta.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Student: Claudio Orellan Pino 

Vid eventuella frågor kontakta mig på  	  

E-post: claudio.orellana.pino@gmail.com 

 

Handledare för arbetet:	  

Björn Wikehult	  

Klinisk lektor, Medicine doktor	  

Uppsala Universitet 
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BILAGA 3- Deltagarlista 

Patient:	   Deltagit	   EJ	  Deltagit	   Orsak	  till	  varför	  patient	  EJ	  deltagit	  
1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

8	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
9	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

10	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
11	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

12	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
13	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
14	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
16	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
17	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

18	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
19	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

20	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
21	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

22	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
23	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

24	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

26	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
27	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

28	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
29	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

30	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
31	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

32	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
33	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

34	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
35	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

36	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
37	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

38	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
39	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

40	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 


