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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Generell anestesi är inte alltid nödvändigt vid kärlkirurgi (t.ex. operation för 

karotisstenos och kärlförträngningar i benen). Många kärlkirurgiska ingrepp kan utföras med 

patienten i vaket tillstånd, och lokal- eller regionalanestesi kan ge en tillfredsställande 

smärtlindring. Emellertid kan operationstiderna bli långa, och det finns en risk för att 

patienterna kan uppleva en betydande stress. Härvid finns ett intresse från 

omvårdnadssynpunkt att ta reda på hur patienter upplever den perioperativa fasen.  

Syfte: Att ta reda på hur patienter upplever den perioperativa fasen i samband med 

kärlkirurgi. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts.  

Resultat: En väl fungerande lokal- eller regionalanestesi vid kärlkirurgi är en 

grundförutsättning för en positiv patientupplevelse. Ökad uppmärksamhet måste emellertid 

riktas mot patienter som redan innan lider av ångest och oro, eftersom de har en ökad risk för 

lägre patienttillfredsställelse. Sedering ökar möjligheten till en god patienttillfredsställelse. 

Upplevelseperspektivet utöver tillfredsställelse med analgesi är mindre ingående beskrivet i 

samband med kärlkirurgi.  

Slutsats: Studien visar att kärlkirurgi kan genomföras i lokal- eller regionalanestesi med hög 

patienttillfredsställelse. Omdömesgill sedering och ökad fokus på patienter med psykisk 

sårbarhet krävs.  

Nyckelord: “Kärlkirurgiska ingrepp”, ”patient tillfredsställelse”, ”vaken”. 

  



 
 

ABSTRACT 

Background: General anesthesia is not always necessary when performing vascular surgical 

procedures (e.g. carotid surgery or lower limb angioplasty). It is possible to perform many of 

these procedures in the awake patient, where local or regional anesthesia may provide 

sufficient analgesia. However, the surgery may require additional time, and the patient may be 

at risk of experience significant stress. From a nursing perspective it is of interest to explore 

how the patient experiences this surgical procedure.  

Aim: To explore the perioperative experience in patients undergoing awake vascular surgical 

procedures.  

Method: Literature review 

Result: Local or regional anesthesia can provide sufficient analgesia during vascular 

procedures, but patients suffering from anxiety or depression may be at risk of lower 

satisfaction. Sedative medication is sometimes required to provide a satisfactory patient 

experience. Experience apart from “satisfaction with analgesia” is less well investigated.  

Conclusion: Local or regional anesthesia is a prerequisite for patient satisfaction. If the 

patient is suffering from preoperative anxiety, the nurse anesthetist should take into account 

that additional measures may be required.  

Keywords: “vascular surgical procedures”, “patient satisfaction”,”awake” 
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BAKGRUND 

 

Patienten i den perioperativa kontexten 

Den perioperativa vårdvetenskapens uppgift är att skaffa ett språk för och kunskaper om det 

vårdande som gör gott för patienten i den perioperativa fasen. Patienten har berättigade 

förväntningar på att personalen finns till för honom eller henne. Sjuksköterskan har här ett 

ansvar för att bekräfta patienten i det perioperativa sammanhanget och förståelse av patientens 

känsla av att vara utelämnad initierar det spontana vårdandet (Lindwall & von Post, 2005). En 

förståelse av patienternas upplevelser i den perioperativa fasen är viktig för att kunna ge en 

kompetent omvårdnad. Patienters upplevelser i samband med anestesi och operation har bland 

annat karaktäriserats som ”loss of control”. Med detta menas att patienten har mycket 

begränsade möjligheter att ta kontroll över situationen på en operationssal (Susleck et al., 

2007).  

 

Patienter som genomgår kirurgiska ingrepp vårdas av flera personalkategorier. Den 

perioperativa övervakningen på operationssalen utförs till stor del i Sverige av en 

anestesisjuksköterska under medicinsk ledning av anestesiolog. Anestesisjuksköterskan 

befinner sig således hela tiden i patientens närhet under tiden på operationssalen 

(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Med 

perioperativ vård menas den vård som anestesi- och operationssjuksköterskor ger i direkt 

anslutning till operationen. Den kan delas in i flera faser; den preoperativa fasen som omfattar 

tiden närmast före operationen, den intraoperativa fasen som omfattar tiden på 

operationssalen och den postoperativa fasen som omfattar tiden närmast efter operationen till 

avlämnandet på den postoperativa avdelningen. Kunskap och erfarenhet är hörnstenar för att 

kunna planera en god perioperativ omvårdnad (Lindwall & von Post, 2008b). 

 

Inför operationer görs en preoperativ bedömning av ansvarig anestesiolog. Denna bedömning 

utgör tillsammans med anestesisjuksköterskans anamnestagning kärnan i planeringen av 

patientens anestesiologiska omvårdnad (Hovind, 2013). I den perioperativa fasen befinner sig 

patienten i en utsatt situation, och vårdandet syftar till att få patienten att känna sig hel, och att 

hjälpa patienten att erfara ett meningsfullt sammanhang.  Det perioperativa vårdandet beskrivs 

utifrån vårdvetenskapens teoretiska perspektiv av Lindwall och von Post (2005). Deras teori 

är ett kunskapsområde inom den kliniska vårdvetenskapen. Lindwall och von Post delar 

Erikssons teoretiska kärna ”caritas”; människokärlek med dess ethos; värdighet. De har  
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integrerat det hermeneutiska synsättet i sin forskning för att fördjupa sina kunskaper om det 

perioperativa vårdandet och hur patienten, den lidande människan, erfar sin kropp och 

vårdande i samband med anestesi och operation. Inom det perioperativa vårdandet ses 

patienten (människan) som en lidande människa som är i behov av hjälp. Patienten har rätt att 

känna värdighet och delaktighet i sin vård. Kroppen befinner sig i rörelse mellan hälsa och 

lidande, och i den kliniska vårdvetenskapen läggs fokus på patientens upplevelse av sin kropp 

som ska genomgå kirurgi (Lindwall & von Post, 2005). De beskriver vidare hur 

sjuksköterskors perioperativa arbete innefattar en känsla för att ta ansvar för att patienten hela 

tiden känner sig sedd och bekräftad på operationssalen (Lindwall & von Post, 2008a). 

Lidandet är ett bärande begrepp inom den perioperativa vårdteorin. Med lidande menas inte 

bara smärta utan även sjukdomslidande, plåga, livslidande och vårdlidande. Det sistnämnda 

kan översättas till skador som sker inom vården (Lindwall & von Post, 2005). En patient som 

opereras i lokal- eller regionalanestesi är vaken under ingreppet och härvid måste en 

medvetenhet finnas hos operationspersonalen att den vakna upplevelsen kan vara förenad med 

betydande stress. Individuellt anpassad information om den planerade regionalanestesin har 

kunnat visa sig reducera den upplevda stressen (Hu, Harmon & Frizelle, 2006) Upplevelse 

betyder något som en person tar in och som påverkar ens sätt att vara, känna och tänka. Det 

syftar vanligen på att vara med om något, att inte bara uppfatta det eller höra talas om det. I 

många fall läggs det in något av här-och-nu som en extrabetydelse i ordet. Upplevelsen är ett 

sätt att förstå händelsen på det känslomässiga planet. Det engelska ordet experience används 

ofta i betydelsen upplevelse, men om det översätts med erfarenhet, uppfattas det som att det 

handlar om något kognitivt och intellektuellt: att personen i fråga fått veta, varit med om eller 

fått kännedom om ett upplevande (Egidius, 2008). 

 

Operationer med patienten i vaket tillstånd 

Flera olika kirurgiska ingrepp kan genomföras när patienten är bedövad men är i vaket 

tillstånd, däribland kärlkirurgi (Atkinson, Ramaswamy & Stoneham, 2013; Hägerdal, 2005 & 

Smith, Ramirez, 2013 ). Det finns olika anledningar till att operera patienten i vaket tillstånd: 

vid t ex karotisoperationer, som syftar till att reducera risken för stroke, är fördelen med en 

vaken patient att det anses att den vakna patientens är den bästa neurologiska monitornDet går 

snabbt att upptäcka tecken på cerebral ischemi. Lokalanestesi vid karotisoperationer minskar 

därmed användandet av shunt peroperativt. En shunt är en artificiell förbiledning av 

blodflödet och används för att garantera god perfusion av hjärnan om kollateralcirkulationen 
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anses nedsatt. Emellertid är insättandet av shunt inte riskfritt, och kan i värsta fall orsaka 

kärlperforation och embolisk stroke (Howell, 2007). Hos patienter med pulsåderbråck 

(aortaaneurysm) och kärlförträgningar i benen kan underliggande systemsjukdomar göra en 

sövning riskabel (t.ex. ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller diabetes). Risken för 

kardiovaskulära komplikationer är större hos dessa patienter, och om operationen går att 

genomföra i lokal- eller regionalanestesi innebär det en mindre belastning på organsystemen 

(Butterworth, Mackey & Wasnick, 2013). En studie av Tinnfält och Nilsson (2011) 

undersökte patienter som opererades för aortaaneurysm i vaket tillstånd. De har i en 

retrospektiv undersökning kartlagt hur patienter upplever den perioperativa situationen när de 

genomgår EVAR i lokalbedövning. I studien ingick 26 patienter, varav fyra kvinnor och 22 

män, vilket speglar förhållandet att aortaaneurysm är vanligare förekommande hos män. 

Förutom att kartlägga patienternas upplevelser syftade studien också till att identifiera 

områden för förbättring i det perioperativa vårdandet. Det intraoperativa vårdandet från 

anestesisjuksköterskans sida skattades i allmänhet högt, och personalen upplevdes som 

kompetent och förtroendeingivande. Aspekter som förståelse och respekt från sjuksköterskans 

sida skattades till ”high quality”.  Det identifierades fyra områden för förbättringar: 

deltagande, smärta, ångest och positionering. Långa operationer med patienten i vaket 

tillstånd leder ibland till att patienten måste sederas eller sövas på grund av tilltagande oro och 

agitation. Här konstaterar författarna att det krävs ytterligare forskning om hur vårdandet kan 

förbättras (Tinnfält & Nilsson, 2011).  

 

Kärlsjukdomar  

Arteriell kärlsjukdom kännetecknas ofta av förträngningar i blodkärlen till hjärnan, hjärtat och 

de nedre extremiteterna, samt aortaaneurysm. Kärlförträngningarna leder till ökad risk för 

ischemi (t.ex. cerbral ischemi och ischemisk hjärtsjukdom) och aortaaneurysm innebär en 

ökad risk för ruptur och livshotande blödning (Atkinson et al., 2013). Kärlförträngningarna 

beror ofta på ateroskleros, en endovaskulär förfettningsprocess som accelereras av högt 

kolesterol i blodet, rökning, fysisk inaktivitet, hypertoni, diabetes mellitus, fetma, ärftlighet 

och typ A-beteende (Elisha, 2005). Aaortaaneurysm beror på en försvagning i kärlväggen 

vilket med tiden leder till en ökad kärldiameter och risk för ruptur. Tillståndet är vanligare hos 

män och incidensen är omkring 6 % hos män och 1 % hos kvinnor (Smith & Ramirez, 2013). 

Aortaaneurysm uppträder något senare hos kvinnor, eftersom man anser att östrogenet kan ha 

en skyddande effekt (Swedvasc, 2014).  
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Kirurgisk behandling av kärlsjukdomar 

Kärlkirurgi omfattar behandling av sjukdomar och skador i artärer och vener, och inbegriper 

både öppen kirurgi och endovaskulära interventioner.  I Sverige genomfördes 2013 cirka 

11700 kärlkirurgiska ingrepp (kranskärlsoperationer ej medräknade), varav 7200 (cirka 60 %) 

med endovaskulär teknik. Det innebär att kirurgen via punktion och med hjälp av ledare går 

upp i blodkärlet fram till det avsnitt som skall åtgärdas (Swedvasc, 2014). Den endovaskulära 

tekniken utgör en mindre belastning på patientens organsystem jämfört med öppen kirurgi och 

medger också att patienten kan opereras i lokal- eller regionalanestesi, vilket kan vara 

gynnsamt ur ett fysiologiskt perspektiv (och (Atkinson et al., 2013; Swedvasc, 2014). 

 

Karotiskirurgi (en åtgärd för att ta bort förfettningar i halsartären) kan genomföras i generell 

anestesi eller lokalanestesi, där förespråkare för lokalbedövning hävdar den vakna patientens 

överlägsenhet som neurologisk monitor med möjlighet till tidig upptäckt av cerebral ischemi, 

och förespråkare för generell anestesi vidhåller att endotracheal luftvägskontroll ger en extra 

säkerhet med möjlighet till respiratorisk reglering av arteriell koldioxidtension (Atkinson et 

al., 2013 & Vanyapong, Chongruksut & Rerkasem, 2013). Kärlförträngningar som innebär 

nedsatt cirkulation till nedre extremiteterna kan åtgärdas med bypasskirurgi för att 

åstadkomma ett bättre blodflöde (Atkinson et al., 2013 & Swedvasc, 2013). Förträngningar i 

hjärtats kranskärl kan ofta framgångsrikt behandlas med en form av endovaskulär 

intervention, då kranskärlet med hjälp av en ballongförsedd kateter expanderas för att 

återställa blodflödet, så kallad percutaneous coronary intervention (PCI) (Newsome, Kutcher 

& Royster, 2008). Sedan början av 2000-talet är PCI den högst prioriterade åtgärden vid akut 

hjärtinfarkt. År 2003 utfördes endast 14 procent av PCI-ingreppen via access i arteria radialis. 

Tio år senare hade siffran stigit till 78 procent. PCI via arteria radialis minskar 

blödningsrisken (Swedeheart: Annual report, 2013). Aortaaneurysm kan åtgärdas med öppen 

kirurgi eller endovaskulär intervention, där den sistnämnda metoden har visat sig ge en ökad 

överlevnad (Smith & Ramirez, 2013). Vid endovaskulär intervention förs ett stent upp till 

aneurysmet vilket exkluderar bråcket från cirkulationen (Swedvasc, 2013). 

 

Anestesi vid kärlkirurgi 

Endovaskuär teknik är minimalt invasiv, men kräver ändå övervakning av vitalparametrar 

samt någon form av bedövning. Bedövning kan ges som lokalanestesi, regionalanestesi eller 

generell anestesi (Atkinson et al., 2013; Norris, 2010). Med regionalanestesi eller 
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lokalanestesi minskar behovet av inotropi (cirkulationsbefrämjande läkemedelsterapi), antalet 

patienter som är i behov av intensivvård och även vårdtiderna på sjukhus (Robertsson, 2011). 

Kärlsjuka patienter har redan begränsade fysiologiska reserver, och generell anestesi verkar 

deprimerande på vitala funktioner så som andning och blodtrycksreglering (Butterworth, 

Mackey & Wasnick, 2013). Det finns alltså goda medicinska skäl att genomföra kärlkirurgi i 

lokal- eller regionalanestesi (Atkinson et al, 2013). Emellertid måste man vara medveten om 

att kirurgin kan ta längre tid än beräknat i anspråk, och patienterna kan uppleva tiden på 

operationsbordet som stressande (Hägerdal, 2005).  

 

Problemformulering 

Det är känt att långa operationer hos vakna patienter kan medföra kraftiga stresspåslag med 

bland annat smärta och blodtrycksstegringar, och patienten måste alltid kunna känna sig trygg 

och i kompetenta händer. För att befrämja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet är det angeläget att få förståelse för hur denna patientgrupp upplever den 

perioperativa fasen. Detta betonas i Patientlagen (SFS 2014:821) som trädde i kraft första 

januari 2015 för att stärka patientens ställning. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att utforska hur vakna patienter upplever den 

perioperativa fasen i samband med kärlkirurgi. Med vaken avses här patient som är vaken 

under hela eller delar av det operativa ingreppet. 

 

Frågeställning 

Hur upplever vakna patienter den perioperativa fasen i samband med kärlkirurgi?  

 

METOD 

Design 

En deskriptiv litteraturstudie har genomförts med inspiration av den systematiska 

litteraturstudiens metodik. Denna design valdes för att få en överblick över kunskapsläget och 

där med utgöra en plattform för ett fortsatt förbättringsarbete. 
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Sökstrategi 

Artikelsökningen har gjorts i databasen PubMed. 

 

Sökord  

Två relevanta MeSH-termer identifierades: ”vascular surgical procedures” och ”patient 

satisfaction”. Två andra sökord som ansågs relevanta för sökningen var ”patient experience” 

och ”awake”.  

 

Tabell 1.1 Översiktstabell över den primära elektroniska artikelsökningen i databasen 

PubMed 

 

Sökning 

Filter: publicerade 

de senaste 10 åren 

Sökord, 

kombination av 

sökord och MeSH-

termer 

Antal 

träffar 

Utvalda Inkluderade Exklu-

derade 

# 1 ”vascular surgical 

procedures” [Mesh] 

 

82962    

# 2 # 1 + ”patient 

satisfaction” [Mesh] 

(37518) 

 

340 16 7 9 

# 3 #1 + ”patient 

experience” 

14 0 0 0 

# 4 #1 + ”awake” 91 4 3 1 

Referenslistegranskning 

av inkluderade artiklar 

 

   4  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De vetenskapliga originalstudier som är publicerade de senaste 10 åren, och vars titel 

och/eller abstract svarar mot syftet har inkluderas för analys. Både artiklar med kvalitativa 

data och kvantitativa data har inkluderats. Artiklar på andra språk än svenska och engelska har 

exkluderas samt artiklar där kärlkirurgin är utförd helt i generell anestesi.  
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Bearbetning och analys 

Studierna har kvalitetsanalyserats enligt vedertagna granskningsmallar såsom beskrivna av 

Forsberg & Wengström (2013). Artiklar som har värderats till hög eller medelhög kvalitet har 

inkluderats och i enlighet med vedertagen praxis har endast originalartiklar använts (Polit & 

Beck, 2012). Utvalda artiklar har referensgranskats manuellt. Från den manuella 

referensgranskningen har artiklar vars titel svarar mot studiens syfte och frågeställning 

inkluderats. Dessa i sin tur har sökts i PubMed och granskats enligt inklusionskriterierna för 

denna litteraturstudie. Resultaten från originalartiklarna har sammanställts översiktligt i 

tabellform (se bilaga 1). Därutöver har en systematisk analys med fokus på framträdande 

teman gjorts av originalartiklarna, med referenser till de metoder som beskrivits i Forsberg & 

Wengström (2013) samt Polit & Beck (2012). Resultatet har diskuterats i relation till Lindwall 

och von Posts definition av perioperativ vård. Denna definition har sin grund i sin 

amerikanska motsvarighet, men är anpassad till svenska förhållanden (Lindwall & von Post, 

2008b).  

 

Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden som kan bli aktuella vid genomförandet av en litteraturstudie är bland 

annat knutna till de etiska överväganden som gjorts i de originalartiklar som ska inkluderas 

(Forsberg& Wengström, 2013). I studien har därför originalartiklarnas etiska överväganden 

presenterats.  

 

RESULTAT  

Presentation av resultatet 

Resultatet är sammanställt utifrån de 14 originalstudier som ur olika perspektiv har undersökt 

patienters upplevelser i den perioperativa fasen. Polit och Beck (2012) beskriver att 

genomförandet av en litteraturstudie kan liknas vid att göra en kvalitativ studie, i den 

meningen att teman är essentiellt för presentation av resultatet (Polit & Beck, 2012). Genom 

att granska de ingående studiernas syften och huvudsakliga resultat med avseende på begrepp 

som relaterar till upplevelser, har tre teman kunnat utkristalliseras:  

 Upplevelser av smärta 
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 Upplevelser av ångest och oro 

 Upplevelser av välbefinnande 

Vakna patienters upplevelse av smärta vid kärlkirurgi 

Kurtoglu och medarbetare (2008) har undersökt epiduralanestesi som ett alternativ till 

generell anestesi vid minimalt invasiv kranskärlskirurgi. De kunde konstatera att 

epiduralanestesi ger med avseende på smärtlindring något bättre resultat än generell anestesi, 

där smärtskattning på en 11-gradig skala gav 1.06 i medeltal i epiduralanestesigruppen 

respektive 2.3 i den grupp som sövdes. Trots bättre postoperativ smärtlindring och tidigare 

utskrivning från sjukhuset förelåg ingen signifikant skillnad i patienttillfredsställelse jämfört 

med gruppen som sövdes (Kurtoglu et al., 2008). Attigah och medarbetare (2010) visade i en 

studie att 70 % av patienterna som opererades för karotisstenos i lokalanestesi hade en 

tillfredsställande bedövning. Baldinelli och medarbetare (2010) har beskrivit en metod för 

anestesi vid karotiskirurgi där patienten inledningsvis sövdes med propofol/remifentanil och 

intuberades. Därefter väcktes patienten försiktigt upp till en vakenhetsgrad förenlig med 

respons, i samband med att den sjuka karotisartären stängdes av inför endarterectomin. Med 

en vaken och kooperativ patient hade man en neurologisk monitor, och därmed möjlighet att 

upptäcka cerebral ischemi. Efter endarterectomin sövdes patienterna ned ånyo och anestesin 

fortsatte enligt plan. På den första postoperativa dagen fick patienterna via en enkät redogöra 

för den perioperativa upplevelsen. Nästintill hela patientgruppen (106 av 108) hade inte känt 

någon smärta under operationen (Baldinelli et al., 2010). McCutcheon och medarbetare 

(2006) har undersökt dexemedetomidine som sedering hos patienter som genomgår 

karotisoperationer. Antalet deltagare som inte behövde smärtlindring som tillägg var 

signifikant högre i gruppen som fått dexmedetomidine. Den postoperativa enkäten visade 

emellertid ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på 

patienttillfredsställelse. De flesta deltagarna var nöjda eller mycket nöjda. En knapp femtedel 

av alla deltagarna i studien rapporterade att de kände sig obekväma. Majoriteten skulle 

föredra att göra ingreppet vaket om de var tvungna att genom gå en CEA igen (McCutcheon 

et al., 2006). Culverwell och medarbetare (2011) har undersökt hur patienter upplever den 

perioperativa och postoperativa fasen vid angioplastik i nedre extremiteterna. Två av de 

faktorer som analyserades var procedurrelaterad smärta och sjukdomsrelaterad smärta. Trots 

att resultatet visade att det förelåg signifikant ångest och oro före ingreppet visade det sig att 

den upplevda smärtan perioperativt var lägre än förväntat. I hela sjukdomsgruppen minskade 

den sjukdomsrelaterade smärtan omedelbart efter ingreppet (Culverwell, Tappin, Ettles & 
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Kessel, 2011). I en undersökning av Maruthappu et al., (2010) gällande karotiskirurgi utförd i 

lokalbedövning uppgav 70 % av patienterna att de var helt smärtfria, och 67 % uppgav att de 

vid förnyad kirurgi skulle välja att göra den under lokalbedövning. Trots goda resultat 

avseende analgesin fanns dock en andel patienter som rapporterade ”outhärdlig smärta”. 

Smärta vid karotiskirurgi behöver inte vara förenad med själva kirurgin, utan kan även härröra 

från positionering på operationsbordet och sterildrapering (Attigah et al, 2010).  

 

Vakna patienters upplevelse av ångest och oro vid kärlkirurgi 

Argstatter och medarbetare (2006) har undersökt ångest och oro hos patienter som genomgår 

kranskärlinterventioner, och jämfört musikintervention med en kontrollgrupp. Huvudresultatet 

var att alla deltagarna i studien upplevde signifikant minskad ångest och oro oavsett testgrupp 

eller kontrollgrupp efter undersökningen. Hos de deltagare som hade uttalad stress innan, 

minskade signifikant graden av den subjektiva ångesten och oron med musikinterventionen 

jämfört med de som hade lägre stressnivå innan. Musikinterventionen minskade inte 

användandet av sederande/lugnande läkemedel (Argstatter, 2006). Detta resultat kunde inte 

bekräftas i en studie av Nilsson et al.,(2009) där kontrollgruppen och 

musikinterventionsgruppen skattade den peroperativa upplevelsen i stort sett likadant med 

avseende på relaxation som skattades relativt högt, och discomfort, som skattades relativt lågt 

I Weeks & Nilsson (2010) skattades ångest och välbefinnande i samband med 

kranskärlsinterventioner. I de två grupper som fått någon form av musikintervention skattades 

ångest lägre och välbefinnande högre än de som fått standardvård. Gruppen som fått musiken 

spelad nära sig (från en specialkudde) hade en positivare upplevelse av ljudbilden och 

ljudmiljön än de den grupp där musiken kom från högtalare på salen. Nilsson och medarbetare 

(2009) undersökte om kvinnor och män upplevde musikinterventionen olika under 

kranskärlsangiografi men kunde inte bekräfta någon skillnad. Däremot skattade kvinnorna sin 

oro högre innan undersökningen än vad männen gjorde. Kvinnorna rapporterade dessutom en 

högre grad av smärta i samband med punkteringen av kärlet för kateterinsättningen än 

männen. Att ligga stilla upplevdes inte som obekvämt, och majoriteten av deltagarna kände 

sig avslappnade oavsett typ av intervention. 

 

I två kvalitativa studier framkom att akuta hjärtinfarktpatienter behandlade med PCI är 

mycket nöjda med vården. Ett flertal av de intervjuade hade förväntat sig öppen hjärtkirurgi, 
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och blev positivt överraskade över den snabbhet varmed den perkutana angioplastiken kunde 

genomföras. Den preoperativa ångesten var påtaglig, men reducerades snabbt efter 

genomgången, lyckad PCI. Många patienter kunde inte med säkerhet minnas själva 

proceduren, men en del rapporterade känslor av smärta och kyla. Flertalet patienter intog en 

passiv roll och överlämnade beslutsfattandet till läkare (Radcliffe, Harding, Rothman & 

Feder, 2009 & Sampson, O´Cathain & Goodcare, 2008).  

Ingen (0 av 108) rapporterade ångest eller oro peroperativt i en studie av Baldinelli et 

al.,(2010) där man undersökte patienter som skulle opereras för karotisstenos. Sex månader 

efter operationen tänkte 22 % ofta på operationen, men tankarna var ej förenade med oro eller 

ångest (Baldinelli et al, 2010). Ångest och oro förelåg hos 25 % av patienterna i en studie där 

det bland annat undersöktes om patienters upplevelser av karotiskirurgi, och 40 % 

rapporterade att de kände sig obekväma eller mycket obekväma. Ändå uppgav 98 % att de var 

nöjda med den perioperativa kommunikationen med kirurgen. Knappt hälften av patienterna 

(45 %) hade uppfattningen att det var säkrare att genomföra operationen i lokalbedövning 

(Maruthappu et al., 2010). Patienter som preoperativt skattar sin ångest och oro till höga 

värden är signifikant mindre nöjda med upplevelsen av att opereras i lokalanestesi (Attigah et 

al, 2010).  

Culverwell och medarbetare (2011) undersökte hur patienter upplever den perioperativa och 

postoperativa fasen vid angioplastik i nedre extremiteterna. De faktorer som analyserades var 

förutom de som nämnts ovan, ångest/oro och förståelse inför ingreppet. Fynden som 

relaterade till den perioperativa fasen visade att det förelåg en signifikant ångest och oro 

preoperativt. På en skala från noll till tio skattades ångest/oro till i medeltal 4.36. Den 

preoperativa oron var högre hos kvinnor jämfört med män, och oron var fortfarande påtaglig 

även hos de patienter som genomgått liknande ingrepp tidigare (Culverwell et al., 2011). 

 

Vakna patienters upplevelser av välbefinnande vid kärlkirurgi 

Bevilacqua och medarbetare (2009) genomförde en studie där patienter som skulle opereras 

för karotisstenos först sövdes med propofol och remifentail, och sedan väcktes till en nivå då 

de kunde lyda kommandon, inför den fas av operationen då den neurologiska funktionen 

skulle utvärderas. Nästan alla (98.8 %) beskrev den peroperativa upplevelsen som ”ej 

stressande” (nonstressful) eller till och med ”behaglig” (pleasant). De flesta patienterna 

förstod att närvaron av trachealtub gjorde att de inte kunde prata under operationen, men 

ingen upplevde det som obehagligt. Operationen upplevdes som ”drömlik” av 60 % och 
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resten av patienterna hade en ”levande minnesbild”. Upplevelsen av operationstiden beskrevs 

som kortvarig av 80% och 19% upplevde den ”riktiga” tiden. Hela 99 % var nöjda eller 

mycket nöjda med anestesiformen (Bevilacqua et al., 2009). Maruthappu och medarbetare 

(2010) undersökte också upplevelser hos patienter opererade för karotisstenos och kunde 

konstatera att 92 % av patienterna var nöjda med den preoperativa informationen inför 

karotiskirurgin, men endast 48 % förstod syfte med operationen (att förhindra stroke). Under 

operationen kände sig 58 %  bekväma, 56% avslappnade. På frågan om en sammanfattande 

bedömning av upplevelsen peroperativt svarade 96 % att de var nöjda eller mycket nöjda med 

karotiskirugin (Maruthappu et al, 2010).  

 

Kombinationen med lokal-/regionalanestesi och sedering i samband med kärlkirurgi har 

undersökts av Huncke och medarbetare (2010). De kunde fastslå att sedering med läkemedelet 

dexmedetomidine i jämförelse med de äldre sederings- och analgesiläkemedlen midazolam 

och fentanyl, gav en ökad patienttillfredsställelse till de patienter som opererades med perifera 

kärlstentar eller arteriovenösa fistlar. Patienttillfredsställelsen var signifikant bättre i de två 

grupper som erhöll dexmedetomidine jämfört med placebogruppen.  

 

DISKUSSION  

Syftet med denna litteraturstudie har varit att beskriva hur  patienter som genomgår 

kärlkirurgi i vaket tillstånd upplever den perioperativa fasen. Resultaten i de artiklar som 

granskats har ofta haft fokus på tillfredsställelse avseende smärtlindring och tillfredsställelse i 

betydelsen ”overall satisfaction” med ingreppet. Det kan konstateras att kärlkirurgi kan 

genomföras i lokal- eller regionalanestesi, och att detta många gånger ger en fullgod analgesi. 

En del patienter upplever dock en påtaglig smärta och stress. ”Vakna” anestesier med 

remifentanilinfusion förefaller ge en behaglig anestesiupplevelse.  

 

Resultatdiskussion 

Att genomföra kärlkirurgi i vaket tillstånd har både fördelar och nackdelar. Från ett 

medicinskt perspektiv är lokal- eller regionalanestesi mindre riskfyllt än generell anestesi. 

Från ett omvårdnadsperspektiv måste emellertid risken för att patienten kan uppleva kirurgin 

som obehaglig och smärtsam hela tiden beaktas.  
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I den perioperativa kontexten befinner sig patienten i en ovan miljö, med små eller inga 

möjligheter att själv påverka situationen. Patienten förväntar sig med all rätt att 

anestesisjuksköterskan finns där för just hans eller hennes skull. Därvid måste också ett 

spontant intresse finnas hos sjuksköterskan att etablera en förtroendefull kontakt med 

patienten, och att försöka förstå patientens upplevelse av situationen. Därmed läggs grunden 

till det perioperativa vårdandet. En anestesisjuksköterska ska kunna skapa tillit, förtroende 

och trygghet till patienten, hen ska kunna genomföra anestesi utifrån patientens och 

behandlingens/undersökningens specifika förutsättningar.  

En anestesisjuksköterska ska kunna planera omvårdnaden med pedagogiska och stöttande 

insatser för patienter med ökat omvårdnadsbehov (Riksföreningen för Anestesi och 

Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012).  Exempel på patienter med ökat 

omvårdnadsbehov är de patienter som lider av smärta, oro och ångest. Patienter som 

genomgår kärlkirurgi i vaket tillstånd kan vara allt ifrån lugna och smärtfria till agiterade och 

kraftigt smärtpåverkade. Resultatet visar att denna patientgrupp kan kräva extra insatser 

utöver en väl fungerande lokal- eller regionalbedövning. Möjligheter till adekvat sedering och 

eventuellt övergång till generell anestesi ska alltid finnas. ”Unbearable pain” vid 

karotiskirurgi i regionalbedövning rapporterades av några patienter i en studie av de Sousa et 

al (2004), och 30% av patienterna i en studie av Attigah et al (2010) var inte helt 

tillfredsställda med den initiala bedövningen lagd av anestesiolog inför karotiskirurgi. Det är 

anestesisjuksköterskans ansvar att fånga upp dessa lidande patienter.  

Hjärtinfarktpatienter behandlade med perkutan koronar intervention (PCI) förefaller att vara 

mer nöjda än övriga kärlpatienter, sannolikt beroende på tacksamheten över att ha blivit 

”botad” från ett livshotande och starkt ångestfyllt tillstånd. Akuta kranskärlsinterventioner 

möjliggör ”omedelbar” förbättring i upplevt hälsotillstånd, medan till exempel 

karotisoperationer görs för att förebygga stroke. Förutsättningarna är således något olika för 

dessa patientkategorier.  

 

Vårdvetenskapen har sin vetenskapsteoretiska grund i den epistemologiska världskartans övre 

högra kvadrant mellan empirism och holism, och har ett humanistiskt synsätt snarare än 

positivistiskt. Den medicinska vetenskapen har traditionellt ett positivistiskt synsätt. 

Resultaten från de inkluderade artiklarna i den här litteraturstudien baseras många gånger på 

enkätundersökningar, där välbefinnande, stress, oro och ”satisfaction” utgör en liten del av 
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hela enkäten. Även om ambitionen i studierna har varit att undersöka patientperspektivet, så 

har fokus ofta varit begränsat till hur patienten upplevt den analgetiska komponenten.  En 

förståelse av patienternas upplevelser i den perioperativa fasen är viktig för att kunna ge en 

kompetent omvårdnad skriver Susleck et al., (2007). I resultatet ser man att de flesta är 

”nöjda” men bristen på kvalitativa data gör det svårt att dra några djupare slutsatser. En del 

data visar dock på att en mindre del av patienterna upplever en betydande stress. I tidigare 

studier av Lindwall och von Post (2005; 2008) beskrivs att patienten i perioperativa fasen 

befinner i en utsatt situation. Det perioperativa vårdandet syftar till att få patienten att känna 

sig hel och beskrivs utifrån vårdvetenskapens teoretiska perspektiv. Lindwall och von Post ser 

patienten som ”en lidande människa”. Från resultatet i denna studie är det svårt att dra 

konklusioner om lidandets omfattning hos patienter i vaken kärlkirurgi, då analgesi oftast har 

varit fokus för studierna.  Det framkommer inte hur patienterna upplever sin kropp och 

vårdandet i samband med operation och anestesi. Som tidigare nämnts menar Lindwall och 

von Post att kroppen befinner sig i rörelse mellan hälsa och lidande. Patientens kropp blir 

föremål för det kirurgiska ingreppet, och fokus läggs på patientens upplevelse (Lindwall & 

von Post, 2005).  

 

Patientens rätt att känna värdighet och delaktighet i sin vård har nu stärkts med införandet av 

den nya Patientlagen (SFS 2014:821). Den syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet 

stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Den ställer krav på helhetssyn och delaktighet i vården. 

Att se till helheten och få patienten att känna sig delaktig i vården är i högsta grad en uppgift 

för sjuksköterskan. Anestesisjuksköterskan är alltså skolad i ett synsätt som lämpar sig väl i 

omhändertagandet av patienter i den perioperativa perioden, där patientens möjligheter till 

deltagande är beroende av att hen får känna sig sedd. Patientens möjlighet till delaktighet är 

starkt begränsad i det perioperativa sammanhanget. Här kan ändå anestesisjuksköterskan 

hjälpa patienten att erfara ett meningsfullt sammanhang, vilket också betonas av Lindwall och 

von Post (Lindwall & von Post, 2005).  

 

Perioperativt sjuksköterskearbete innefattar en känsla för att ta ansvar för att patienten hela 

tiden känner sig sedd och bekräftad på operationssalen (Lindwall & von Post, 2008a). Detta 

helhetstänkande saknas i många av de medicinskvetenskapliga studierna. Men även om 
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patientupplevelser traditionellt sett hör hemma inom omvårdnadens domäner, verkar en 

gryende medvetenhet om dessa finnas också inom den medicinska vetenskapen. Det finns en 

medvetenhet om att patientens upplevelser utgör en viktig komponent i behandlingen. 

 

Det har varit problematiskt att diskutera artiklarna utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 

eftersom majoriteten av inkluderade artiklarna är sprungna ur ett medicinskt perspektiv med 

kvantitativa data. Upplevelser (”overall satisfaction”) har ibland endast undersökts genom att 

patienten har fått ange ett svar på en ordinalskala om fyra steg (Maruthappu et al, 2010). Här 

skulle betydligt mer kunna utvinnas genom att genomföra studier som analyserar 

upplevelsekomponenten. Anestesi- och operationssjuksköterskan behöver ett mycket fylligare 

kunskapsunderlag för att kunna optimera vården i den perioperativa kontexten.  

 

Det perioperativa vårdandet fokuserar på patientens upplevelse av sin kropp, bortom de 

kroppsliga funktionerna. Perioperativ dialog med patienten (”den lidande människan”) ska 

leda fram till kunskap om välbefinnande och obehag hos patienten. Sjuksköterskan inbjuder 

patienten till ett kontinuerligt sammanhang, där patienten får känna sig trygg trots den okända 

miljön. Att skapa en atmosfär som gör det gott för patienten att få finnas till kräver kunskap, 

färdigheter samt takt och ton från sjuksköterskans sida (Lindwall & von Post, 2005). 

 

En del av studierna är retrospektiva, där intervjuer (datainsamling) har gjorts upp till sex 

månader efter ingreppet (Baldinelli et al, 2010). Här kan diskuteras hur väl patienterna förmår 

återge det upplevda operationsförloppet.  

 

Karlsson och medarbetare (2012) har beskrivit patienters upplevelser av att vara vakna under 

regional anestesi.  Studiens syfte var att hitta och belysa essentiella fenomen under kirurgin. 

De inkluderade nio patienter var av sex var kvinnor. Samtliga skulle genomgå knä eller 

höftledsplastik. Fynden i denna studie var bland annat att patienten var beroende av 

anestesisjuksköterskans expertkunnande. De lämnade över sig själva i hens händer med tillit 

men hade en stark känsla av att vilja ha kontakt med och bli observerad av den samma. 

Fynden i denna studie betonar vikten av att behålla patientens syn på sig själv som subjekt i 

den utsatta situation som patenten befinner sig i. Det framkom även att patienterna önskade 
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närhet till anestesisjuksköterskan för att inte känna sig övergivna. De uttryckte att de ville ha 

ögonkontakt med denna (Karlsson, Ekebergh, Larsson-Mauléon & Almerud- Österberg, 

2012). 

 

Lindwall och von Post skriver hur patientens upplevelse av att vara utelämnad och övergiven i 

operationssalen är det som initierar det naturliga vårdandet från anestesi- och 

operationspersonalens sida. Sjuksköterskan utgör patientens skydd mot den okända och 

hotande operationsmiljön. Hänsyn och smidighet från sjuksköterskan gör att patienten kan 

känna sig sedd och bekräftad. Tillit till sjuksköterskan gör att patienten vågar överlämna 

kontrollen. I den perioperativa kontexten tar sjuksköterskan emot den maktlöse patienten, och 

borgar för att minimera lidandet och skapa välbefinnande. Att försöka sätta sig in i patientens 

upplevelser av situationen är en förutsättning för att ge kompetent omvårdnad och skapa 

meningsfullhet. Här finns kärnan till det perioperativa vårdandet (Lindwall & von Post, 2005).  

 

Metoddiskussion 

Totalt tio artiklar exkluderades, orsaken i samtliga fall var att de inte besvarade 

litteraturstudiens frågeställning vid närmare granskning. En artikel exkluderades i sent skede, 

då det faktiskt inte framgick om operationen endovascular aortic repair (EVAR) var 

genomfört i vaket eller sövt tillstånd (Khan et al., 2011). Däremot nämndes 

patienttillfredsställelse, vilket förklarar att den inkluderades inledningsvis. 

 

Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha publicerats de senaste tio åren. När det 

visade sig att antalet artiklar som inkluderats var skralt diskuterades huruvida äldre artiklar 

skulle inkluderas. Efter samtal med handledare och mellan författarna togs beslutet att behålla 

inklusionskriteriet.  Detta eftersom kärlkirurgi och kärlintervention är under snabb utveckling. 

 

Ett medvetet beslut att exkludera andra patientgrupper som genomför kirurgi vaket (t ex 

ortopediska operationer) togs för att kunna generalisera resultatet till kärlsjuka patienter, som 

är en relativt homogen grupp.  
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Åtta av fjorton artiklar bedömdes ha en hög kvalitet. Resterande sex hade en medel kvalitet. 

En artikel bedömdes ha låg kvalitet, på grund av inkongruens mellan syfte och resultat 

(Marcucci et al, 2011). Sju av artiklarna hade en design där deltagarna randomiserats. Dessa 

studier rankas högst enligt GRADE. Ytligare två av de inkluderade artiklarna rankas högt då 

de är fall- kohortstudier (Forsberg och Wengström, 2013).  

 

Regeringen har beslutat att ge Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i uppdrag 

att identifiera och utreda kunskapsluckor i vården. Svensk sjuksköterskeförening (SSF) har 

bidragit med att kartlägga kunskapsluckor inom vården. I en rapport från 2013 beskrivs 

”patienters upplevelser i och av vårdsituationer” som ett område där mer forskning behövs 

(SSF, 2013). Vidare forskning med ett vårdvetenskapligt perspektiv efterfrågas där en 

kvalitativ ansats skulle kunna fylla kunskapsluckan ”patienters upplevelser i och av 

vårdsituationer”. Den här litteraturstudien kan även bekräfta detta.  

 

Med de sökord som valts i denna litteratur studie erhölls en övervikt av artiklar som behandlar 

karotisoperationer och kranskärlsoperationer. Därmed har många artiklar som behandlar till 

exempel aortakirurgi i vaket tillstånd inte kommit med.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet från studien visar att även om de flesta patienterna klarar av att genomgå 

kärlkirurgi i vaket tillstånd, så måste det finnas en medvetenhet hos anestesisjuksköterskan att 

en liten del av patienterna upplever betydande stress och obehag.  Resultatet är generaliserbart 

för den studerade gruppen ”kärlpatienter” då de demografiska data är snarlika i 

originalstudierna och dessutom användes samma validerade instrument för att mäta ångest, 

smärta och oro i flera av studierna. Sederande läkemedel kan reducera stress och bör finnas 

med vid invasiva ingrepp som ska genomföras i lokalbedövning. Resultatet kan användas för 

att utarbeta rutiner för att identifiera patienter som riskerar en negativ upplevelse.  

Slutsats 

En väl fungerande lokal- eller regionalanestesi vid kärlkirurgi är en grundförutsättning för en 

positiv patientupplevelse. Emellertid måste vissa faktorer beaktas; patienter som sedan 
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tidigare lider av ångest och depression har större risk att uppleva lägre patienttillfredsställelse 

under ingreppet. Även om flertalet patienter klarar sig bra med lokal- eller regionalanestesi 

vid många kärlinterventioner, förekommer en andel patienter som upplever den vakna 

operationen som plågsam; studier har visat att 15 % av patienterna kan uppleva outhärdlig 

smärta trots regionalbedövning. En viktig faktor som kan bidra till att upplevelsen skattas som 

positiv är smärtstillande och sederande läkemedel i intravenös form. Huruvida musik påverkar 

patientens upplevelser i positiv riktning är oklart.  

Stress och känslor av obehag är inte ovanliga hos patienter som genomgår vaken kärlkirurgi, 

och patienter med hög grad av ångest och oro löper högre risk för att skatta sin 

tillfredsställelse lågt. Även om en del patienter har upplevt obehag under lokalanestesi verkar 

de flesta på förfrågan om önskad anestesiform vid reoperation föredra lokalanestesi framför 

generell anestesi. Här åberopar patienterna bland annat lokalanestesi som säkrare (än generell 

anestesi) trots perioperativt obehag.  

Patienter som genomgått karotiskirurgi i ”vakenanestesi” baserad på remifentanil är i mycket 

hög grad tillfredsställda med analgesi och intraoperativ upplevelse, där flera patienter 

beskriver upplevelsen som ”behaglig”.   

Hjärtinfarktpatienter behandlade med PCI är överlag mycket nöjda med vården.  

Fler studier behövs för att nå kompletterande kunskap om patienternas upplevelser i den 

perioperativa fasen i samband med kärlkirurgi.   
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BILAGA 1             Dataanalys och bearbetning 

Kvalitetsanalys 

            

Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet/evidens-grad           

Atos Alves de Sousa, Marcos Antônio 

Dellaretti Filho, Wilson Faglione Jr, 

Gervásio Telles Cardoso Carvalho. 
2004, Brasilien. 

Superficial vs 

combined cervical 

plexus block for 
carotid 

endarterectomy: a 

prospective, 
randomized study 

Att jämföra ytlig med 

kombinerad (ytlig + 

djup) cervikal 
plexusblockad med 

avseende på anestetisk 

effekt, patientens 
tillfredsställelse och 

kirurgens 
tillfredsställelse.  

Design:  Prospektiv, randomiserad 

studie                                                         

Utfallsmått: "patient satisfaction" 
och "surgical conditions", båda 

avspeglade i en 4 stegs ordinalskala.                     

Datainsamlingsmetod:     Patienter 
och kirurger fick skatta sin nöjdhet 

på en 4-gradig skala, oklart exakt hur 
denna datainsamling gjordes 

praktiskt.               Dataanalys:     

Statistisk dataanalys m h a Epi Info 
6.02 Software, X2 och Fisher exakt 

test. P < 0.05 ansågs signifikant.                                                      
Etik: Studieprotokoll godkänt av den 

etiska kommitén vid Santa Casa 

Hospital, Belo Horizonte.  

Inklussionskriterier: Patienter 

remitterade för CEA         

Exklussionskriterier:  Ej 
angivet.                    Antal 

deltagare: 125                                          

Antal bortfall: 0 

Ytlig och kombinerad (= ytlig + 

djup) cervikalblockad var 

likvärdiga med avseende på 
patienttillfredställelse och de 

kirurgiska arbetsförhållandena. På 

frågan om patienterna kunde tänka 
sig samma anestesiform vid en 

likadan operation i framtiden 
svarade 10 av de 61 pat som fick 

ytlig blockad "nej", medan 

motsvarande siffra i gruppen med 
kombinerad blockad var 15. I 

gruppen som fick ytlig blockad 
visade 15 av de 61 patienterna 

någon form av komplikation 

(agitation, hypertension bl a), och 
i gruppen som erhöll kombinerad 

blockad uppvisade 12 av de 64 pat 
någon form av komplikation 

(agitation, hypertension).  

Medel.            
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Attigah N, Kutter J, Demirel S, Hakimi 
M, Hinz U, Motsch J, Böckler D. 

2010, Tyskland.  

Assessment of 
Patients´ 

Satisfaction i 
Carotid Surgery 

under Local 

Anesthesia by 
Psychometrical 

Testing - A 
Prospective Cohort 

Study.  

Att utvärdera 
patienternas upplevelser 

CEA genomfört i 
lokalanestesi med ett 

psykometriskt test med 

särskilt betoning på 
preoperativ ångest.  

Design: Enkät och intervju 1 dag 
preop och 2 dagar postop.                                                          

Utfallsmått: Två instrument, HADS 
och EuroQol, användes för att få 

numeriska värden på variabler som 

ångest, depression och nöjdhet med 
ingreppet.                      

Datainsamlingsmetod: Enkät och 
intervju utförd av personal ej 

involverad i anestesin eller kirurgin.                   

Dataanalys:  Statistiska metoder 

inkl bl a Interquartile range, Mann-

Whitney U test  och 
regressionsanalys.                                                      

Etik: Endast informerat samtycke 

från pat.  

Inklussionskriterier: Patienter 
som står på väntelistan för 

CEA               
Exklussionskriterier: Ej 

specifikt redovisat, men av 

texten framgår att patienter 
med klaustrofobi, 

språksvårigheter och nyligen 
genomgången stroke inte var 

aktuella för inklusion.                            

Antal deltagare: 102                                     

Antal bortfall: 0 

70 % av patienterna hade en 
tillfredsställande analgesi med den 

av anestesiologen lagda 
lokalbedövningen, men hos 29% 

krävdes extra lokalbedövning 

administrerad av kirurgen. 
Postoperativt skattade 61 % av 

patienterna sin smärta mellan 0 - 1 
på en skala från 0 - 10. Patienter 

med höga poäng på HADS (som 

mäter ångest och depression) var 

generellt mindre nöjda med 

upplevelsen av ingreppet.  

Hög           

H.Argstatter, W.Haberbosch, H.V. 

Bolay, Tyskland, 2006. 

Study of the 

effectiveness of 

musical 

stimulation during 
intracardiac 

catheterization. 

Syftet med studien var att 

undersöka huruvida 

preventiv  eller adjuvant 

musikterapi  ger minskad 
subjektiv och objektiv 

ångest/oro och därmed 

minska användande av 
sederande läkemedel. 

Design: Prospektiv trearmad 

randomicerad studie med en 

kontrollgrupp.                                                     

Utfallsmått: Subjektiv ångest/oro, 
inre egenskaper                    

Datainsamlingsmetod:  Enkäter 

med validerade skalor som mäter 
ångest och oro.             Dataanalys: 

SPSS, ANOVA, Kruskal-Wallis x2-
test, ANCOVA                                                    

Etik: Skriftligt samtycke från 

deltagarna. 

Inklussionskriterier: Tala och 

läsa tyska. Adekvata. Ingen 

svår hörselnedsättning. 

Genomgå hjärtkateteriseringför 
första eller andra gången , 

inneliggand .                

Exklussionskriterier: -                             
Antal deltagare:  83 deltagare 

randomiserades till tre grupper.                                      
Antal bortfall: 7 

Huvudresultatet var att alla 

deltagarna upplevde minskad 

ångest/oro oavsett intervention 

efter undersökningen. Hos de 
deltagare som hade uttalad stress 

innan, minskade signifikant den 

subjektiva ångesten/oron med 
musikinterventionen jämfört med 

de som hade lägre stressnivå 
innan. Musik interventionen 

minskade inte användandet av 

sederande/lugnande läkemedel. 

Hög           



30 
 

F. Baldinelli, R. Peedrazzolini, H. 
Ebner & F.Aurcchio. Italien, 2010. 

Asleep-Awake-
Asleep Thechnique 

During Carotid 
Endarterectomy: A 

Case Series 

Syftet med studien var att 
presentera resultatet av 

en teknik för CEA där 
patienterna var 

sövda/bedövade med 

propofol och 
remifentanil. 

Design:    En prospektiv icke 
randomiserad fall-kohortstudie                                                       

Utfallsmått:  Patienttillfredställelse 
och komplikationer undersöktes. 

Eventuell stress relaterat till den 

vakna fasen under operationen 
mättes.              

Datainsamlingsmetod: Strukturerad 
intevju med två svarsalternativ och 

journalgranskning                   

Dataanalys: Deskriptiv statistik.                                                       

Etik: Skriftligt samtycke från 

deltagande patienter. 

Inklussionskriterier:  
Patienter med karotisstenos 

som skulle genomgå CEA              
Exklussionskriterier:   

Befintliga kontaindikationeer 

av de studerade läkemedlen.                           
Antal deltagare:    108                                     

Antal bortfall:7  

24 timmar efter operationen 
svarade 98% att de inte känt 

någon smärta under operationen. 
Ingen hade känt sig orolig eller 

haft ångest. 100% skulle genomgå 

operationen igen på andra sidan 
om nödvändigt. Sex månader efter 

operationen tänkte 22% ofta på 
operationen men ingen kände att 

dessa tankar orsakade oro/ångest. 

Medel            

S. Bevilacqua, S. Romagnoli, F. 
Ciappi, C. Lazzeri, S. Gelsomino,C. 

Pratesi & G.F. Gensini. Italien, 2009. 

Anesthesia for 
Carotide 

Endarterectomy: 

The Third Option. 
Patient 

Cooperation 
During General 

Anesthesia 

Syftet med studien var att 
mäta genomförbarheten 

och säkerheten i metoden 

"samarbetande patient 
under generell anestesi", 

samt hurvida patienter 
och kirurger var nöjda 

med metoden. 

Design: En prospektiv icke 
randomiserad kohortstudie.                                                        

Utfallsmått:  Säkerhet och 

enomförbarhet av metoden" 
Samarbetande patient under generell 

anestesi" samt mäta 
patienttillfredställelse och 

kirurgernas tillfredställelse med 

metoden.                    
Datainsamlingsmetod: Strukturerad 

enkät om vakenhetsperioden samt 
tillfredställelse.                    

Dataanalys:    GraphPad, 

Kolmogrov-Smirnov test, SD, 
Spearman och Mann-Whitney U-

test.                                                      

Etik: Godkännande från alla 

patienter samt godkänd studie från 

etisk kommité. 

Inklussionskriterier: Patienter 
med höggradig karotisstenos.               

Exklussionskriterier:     -                         

Antal deltagare:  181                                    
Antal bortfall: 2 som var i 

behov av generell anestesi 
under vakenhetsperioden 

pågrund av ångest och 

agitation. 

98,8%  beskrev 
vekenhetsperioden/operationen 

som en behaglig icke stressande  

upplevelse. De flesta patienterna 
förstod att de inte kunde prata 

under operationen men ingen av 
dessa upplevde det som 

obehagligt. Upplevelsen av 

operationen beskrevs som en 
"drömlik" av ca 60%, resten hade 

en "levande minnesbild". Ca 80% 
beskrev operationslängden som 

kortvarig medans ca 19% 

upplevde den "riktiga" tiden under 
vakenhetsperioden. 99% 

avpatienterna var mycket nöjda 

eller nöjda med sin anestesiform. 

Medel           
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Culverwell A D, Tapping C R, Ettles D 
F, Kessel D. 2011, Storbritannien.  

Patient 
Experience, Pain, 

and Quality of Life 
after Lower Limb 

Angioplasty: A 

Multisite 
Prostpective 

Cohort Study 

Att utvärdera 
upplevelsen och 

förändringar i livskvalité 
hos patienter som 

genomgår angioplastik i 

nedre extremiteterna. 

Design: Prospektiv enkätstudie                                                          
Utfallsmått: Tillfredsställelse med 

behandlingsförklaring, 
sjukdomsrelaterad smärta före och 

efter behandlingen samt 

patientrapporterade biverkningar.                     
Datainsamlingsmetod: Postenkät                   

Dataanalys: Statistisk analys med bl 
a Student´s t-test, Mann-Whitney 

test och multivariat 

regressionsanalys.                                                         

Etik: Inhämtat från etisk kommité.  

Inklussionskriterier: Patienter 
från väntelista till angioplastik i 

nedre extremiteterna.                
Exklussionskriterier: Pat. 

Under 18 år, pat. som ej kunnat 

ge sitt samtycke i förväg.  
Sövda patienter.                        

Antal deltagare: 90                                   
Antal bortfall: 2 

Tillfredsställelse med 
behandlingsförklaring var högre 

när den gjordes av radiolog 
jämfört med kärlkirurg. 69% av 

patienterna upplevde ingreppet 

som mindre smärtfyllt än 
förväntat. I hela patientgruppen 

minskade den sjukdomsrelaterade 
smärtan efter ingreppet. 

Preoperativt obehag skattades till i 

medeltal 4.36 på en skala från 0 - 

10.  

Hög.            

T.K. Huncke, M. Adelman,G. 
Jacobowitz, T. Maldonado, A. Bekker, 

USA,2010. 

Aprospective, 
Randomized, 

Placebo-

Controlled Study 
Evaluating the 

Efficacy of 

Dexmedetomidine 

for Sedation 

During Vascular 
Procedures 

Syftet med studien var att 
jämföra två olika doser 

av dexmedetomidine 

med en placebogrupp 
som fick natriumklorid 

beträffande säkerhet och 

effekt av sedering. 

Deltagarna genomgick 

alla någon form av 
kärlingrepp med antingen 

infiltrationsanestesi eller 
nervblockad. 

Design:  Prospektiv randomiserad 
dubbelblind studie. Multicenter i 

USA                                                        

Utfallsmått: Patienttillfredställelse 
och behovet av yttligare tilläg av 

lugnnade och smärtstillande 

läkemedel.                      

Datainsamlingsmetod: Observation 

och strukturerad intrevju.                    
Dataanalys: Cochran-Mantel-

Haensezel test, tvåsidiga Student t-
test                                                        

Etik: Godkänd av etisk kommitee. 

Inklussionskriterier: 
Deltagarna skulle vara >18 år,  

ASA 1-5, genomgå elektiv 

kärlkirurgi som skulle kunna 
utföras i lokalbedövning eller 

med nervblockad. Operationen 

skulle beräknas ta > 30 min.               

Exklussionskriterier: Om 

deltagaren fått något av de 
läkemedel som ingick i studien 

samt om patienten sövts. 
instabil angina, hjärtinfarkt, 

bradykardi om patienten inte 

hade pacemaker.                              
Antal deltagare:55 

randomiserade till 3 grupper 
var av en placebogrupp.                                         

Antal bortfall: 0 

De två grupperna som fått 
dexmedetomidine hade signifikat 

lägre åtgång på 

tillläggsläkemedlen för att uppnå 
adekvat sedationsgrad än 

placebogruppen. 

Patienttillfredställelsen var 

signifikant bättre i de två 

grupperna som fått 
dexmedetomidine än i 

placebogruppen. 

Hög           
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M. Kurtoglu, S. Ates, B. Bakkaloglu, 
S. Besbas, I, Duvan,H. Akdas, Tayfun 

Aybek, H. Karagöz. Turkiet, 2008. 

Epidural 
anesthesia versus 

general anesthesia 
inpatient 

undergoing 

minimally invasive 
direct coronary 

artery bypass 
surgery 

Syftet med studien var att 
jämföra generell anestesi 

med epiduralanestesi  hos 
patienter som genomgår 

minimalinvasiv direkt 

coronarartär bypass. 

Design:      Prospektiv randomiserad 
studie.                                                     

Utfallsmått: tidiga resultat med 
fokus på subjektiva variabler som 

smärta och patienttillfredställelse 

efter kirurgin.                     
Datainsamlingsmetod: 

Journalgranskning och Visuelanalog 
skala användes för att mäta 

patienternas smärta samt grad av att 

vara nöjd.                   Dataanalys:  

SPSS, t-test Pearson Chi-Square test,                                                         

Etik: skriftligt smatycke från 
patienterna. 

Inklussionskriterier:   
Patienter med stenos eller 

ocklussion i left anterior 
decending coronar artery 

(LAD)         

Exklussionskriterier: 
Kontraindikationer för epidural 

anestesi.                             
Antal deltagare: 76                                 

Antal bortfall: - 

Epiduralanestesigruppen hade 
signifikant lägre postoperativ 

smärta, samt hade signifikant färre 
som behövde intensivvård. 

Epiduralanestesigruppen hade 

också en kortare sjukhusvistelse. 
Trots detta fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna 
beträffande patienttillfredställelse. 

 Medel           

Maruthappu M, Shalhoub J, Thapar A, 

Jayasooriya G, Franklin I J, Davie A 
H. 2010, Storbritannien.  

The Patients´ 

Perspective of 
Carotid 

Endareterectomy 

Att klarlägga 

patienternas erfarenhet, 
upplevelse och förståelse 

av CEA. 

Design:Prospektiv enkätstudie.                                                           

Utfallsmått:  Patientförståelse av 
preoperativ symtomatik, 

tillfredsställelse med förklaring av 
ingreppet, patienternas förståelse av 

syftet med CEA, peroperativ 

upplevelse, tillfredsställelse med 
anestesiolog och kirurg, 

postoperativa komplikationer, 
villighet att genomgå liknande 

ingrepp igen, val av anestsimedtod vi 

re-kirurgi, och allmän upplevelse av 
ingreppet.                     

Datainsamlingsmetod:  
Telefonenkät utförd 11 månader 

postoperativt (medianvärde)                 

Dataanalys: Deskriptiv statistik 

redovisad ffa i %.                                                          

Etik: Informerat samtycke 
inhämtades från patienterna. 

Inklussionskriterier: Patienter 

behandlade med CEA utvaldes 
konsekutivt från en databas (ej 

närmare preciserat)               
Exklussionskriterier: De 

patienter som hade genomgått 

bilateral CEA.                             
Antal deltagare: 209                                       

Antal bortfall: 73 (17 
bilaterala CEA, 56 icke 

kontaktbara av olika skäl). 

92% nöjda med preoperativ info, 

men endast 48% förstod syfte med 
CEA (att förhindra stroke). 58% 

kände sig bekväma under 
operationen, 56% kände sig 

avslappnade och 70% var helt 

smärtfria peroperativt. På frågan 
om en sammanfattande 

bedömning av upplevelsen 
peroperativt svarade 96% att de 

var nöjda eller mycket nöjda med 

CEA.  

Medel.            
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C A McCutcheon, R M Orme, D A 
Scott, M J Davies, D P McGlade. 

Australien, 2006. 

A Comparsion of 
Dexmedetomidine 

Versus 
Convensional 

Therapy for 

Sedation and 
Hemodynamic 

Control During 
Carotide 

Endarterectomy 

Performed Under 

Regional 

Anesthesia. 

Syftet var att undersöka 
huruvida  

dexmedetomidine skulle 
kunna utgöra en effektiv 

sedering samt öka den 

hemodynamiska 
stabiliteteten jämfört med 

konventionell sedering 
med midazolam och 

fentanyl hos patienter 

som genomgår CEA. 

Design:  en prospektiv randomiserad 
dubbelblind studie.                                                         

Utfallsmått: Behovet av antalet 
farmakologiska interventioner, 

smärta, sederingsnivå                    

Datainsamlingsmetod: 
Hemodynamiska data samlades in på 

elektronisk väg. Ramsay Sedation 
Score användes för att mäta 

sederingsgrad och Verbal Pain Score 

för att mäta smärta  under ingreppet. 

Deltagarna fick svara på enkäter 

dagen efter ingreppet.                 
Dataanalys:  Student´s t-test, 

Fishers´exact test, Mann-Whitney U 

test.                                                
Etik: Godkännade från etisk 

kommitté och skriftlig samtycke från 
deltagarna. 

Inklussionskriterier: Patienter 
som skulle genomgå CEA med 

regional anestesi.            
Exklussionskriterier: Puls < 

50 slag/minut, AV-block II, 

AV-block III, okontrollerad 
hjärtsvikt, allergi mot något av 

de studerade läkemedlen. 
Kontraindikationrer mot 

regional anestesi.                            

Antal deltagare: 54                                          

Antal bortfall: 2 

Signifikat färre patienter var i 
behov av läkemedel för hypertoni 

eller takykardi i den grupp som 
fått dexmedetomidine. Analet 

interventioner per patient i 

dexmedetomidinegruppen var 
mindre. Antalet deltagare som inte 

behövde smärtlindring som tillägg 
var signifikant högre i 

dexmedetomidinegruppen. Den 

postoperativa enkäten visade 

ingen statistisk signifikant skillnad 

mellan grupperna. De flesta 
deltagarna var nöjda eller mycket 

nöjda. En deltagare i 

placebogruppen var mycket 
missnöjd. Ca 18% av alla 

deltagarna i studien rapporterade  
att de kännde sig obekväma. 

Majoriteten skulle föredra att göra 

ingreppet vaket om de var tvugna 
att genom gå en CEA igen. 

Hög.           
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U.Nilsson, L. Lindell, A. Eriksson, T. 
Kellerth. Sverige,2009. 

The effect of 
music intervention 

in relation to 
gender during 

coronary 

angiografic 
procedures: A 

randomized 
clinical trial 

Två syften: 1. Att testa 
hypotesen att patienter 

kommer att använda 
mindre lugnande och 

smärtstillande läkemedel, 

uppleva mindre 
ångest/oro, angina och 

stickrelaterad smärta och 
kommer att skatta sitt 

lugn högre och sin trivsel 

högre om de lyssnar på 

musik under 

koronarangiografiska 
intervensioner. 2. Att 

utvärdera om  musik som 

intervention ger olika 
gensvar beroende av kön. 

Design: En fyrarmad randomiserad 
prospektiv studie.                                                         

Utfallsmått: Angina och ångest/oro 
innan angiografin, stickrelaterad 

smärta,  angina under angiografin, 

obehag relaterat till att ligga still, 
känslan av att vara avslappnad, ljud 

under angiografin och ångest. 
Numerisk skala från 0-10 användes.                 

Datainsamlingsmetod: Intervju och 

enkät.                    Dataanalys:   

SPSS; Student t-test, Mann-Whitney 

U-test, Bonferroni correction, 
Kruskal Wallis                                                     

Etik: Skriftligt och muntligt 

medgivande från deltagarna samt 
godkännande från en etisk komitté. 

Inklussionskriterier: > 18 år, 
läsförståelse och förstå svenska                

Exklussionskriterier:   ST-
förhöjning, hjärtinfarkt eller 

anna kritsk sjukdom, 

deltagande i annan studie, 
hörsel nedsättning, 

samarbetssvårigheter                          
Antal deltagare:     240                                      

Antal bortfall: 2 

Upplevelsen av koronarangiografi 
skilde sig inte åt mellan de fyra 

grupperna. Upplevelsen av 
koronarangiografi var bra. Låg 

ångest och orosnivå. Det 

upplevdes inte obekvämt att ligga 
stilla. Deltagarna kände sig 

mestadels avslappnande. 

Hög.           

Radcliffe E, Harding G, Rothman M T, 

Feder G S. 2009, Storbritannien.  

"It got right to the 

spot" The patient 

experience of 
primary 

angioplasty: A 
qualitative study. 

Att undersöka 

patienternas upplevelse 

av primär angioplastik 
(kardiell angioplastik). 

Design:  Semi-strukturerad 

intervjustudie                                                         

Utfallsmått: -                    
Datainsamlingsmetod: Intervju                   

Dataanalys: Kvalitativ analys enl 
femstegsprocedur såsom beskriven 

av Ritchie och Spencer.                                                         

Etik: Godkänd av etisk kommité.  

Inklusionskriterier: Patienter 

som genomgått primär PCI.               

Exklussionskriterier:  
Patienter som inte hade skrivits 

ut till hemmet efter 3 månader, 
patienter under 18 år, 

deltagande i annan studie och 

oförmåga att lämna samtycke. 
Deltagare: 15    Antalet 

bortfall: 0. 

Patienterna överlag nöjda med 

PCI, flera hade förväntat sig 

öppen hjärtkirurgi för sin 
hjärtinfarkt. Patienterna inte 

särskilt insatta i endovaskulära 
metoder. Högt betyg för själva 

PCI-ingreppet, men patienterna 

gav relativt lågt betyg till 
uppföljning efter utskrivning.  

Hög.            
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Sampson F, O´Cathain A, Goodcare S. 
2008, Storbritannien.  

Feeling fixed and 
its contribution to 

patient satisfaction 
with primary 

angioplasty: A 

qualitative study.  

Att identifiera 
nyckelteman i patienters 

och vårdares erfarenheter 
vid primär 

koronarangioplastik.  

Design: Intervjustudie                                                         
Utfallsmått: -                    

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju                   

Dataanalys:  Tematisk analys enligt 

Ritchie och Spencer.                                                        
Etik: Godkänd av etisk kommitté.  

Inklussionskriterier: Patienter 
vid två undervisningssjukhus 

aktuella för PCI, varur en 
avsiktlig sampling gjordes för 

att få en bred representation.                

Exklussionskriterier:  Ej 
specificerat.                            

Antal deltagare:   10 patienter, 
6 vårdare.                                       

Antal bortfall: 10.  

Patienterna mycket nöjda med 
PCI, och imponerade av 

snabbheten i omhändertagandet. 
Flera patienter blev efteråt 

tveksamma till att de verkligen 

hade haft en hjärtinfarkt. 
Patienterna kände sig överlag 

mycket professionellt 
omhändertagna.  

Medel.            



36 
 

B.P. Weeks, U.Nilsson, Sverige, 2010. Music intervention 
in patients during 

coronary 
angiographic 

procedures: A 

randomized 
controlled stydy of 

the effect on 
patients´anxiety 

and well-being. 

Syftet med studien var att 
undersöka effekten av tre 

olika ljudbilder  på 
ångest och välbeffinande 

under koronarangiografi. 

Design: Prospektiv konrollerad 
randomiserad                                                      

Utfallsmått:  Ångest, välbefinnande                    
Datainsamlingsmetod: Enkät                    

Dataanalys: Kruskal-Wallis, Mann-

Whitney och Friedman test.                                                           
Etik: Tillstånd inhämtat av etisk 

kommité. Skriftligt samtycke. 

Inklussionskriterier:  Förstå 
och tala tillräckligt bra 

engelska. Inga 
samarbetssvårigheter.             

Exklussionskriterier:  

Betydande hörselnedsättning, 
otillräklig  engelska kunskaper, 

okontrollerbar psykisk 
sjukdom, demens.                        

Antal deltagare: 102                                  

Antal bortfall:4 

Signifikant mer ångest skattades 
hos den grupp som inte hade 

någon form av musikintervention. 
Ingen signifikant skillnad mellan 

de två musikintevensions 

grupperna beträffande skattning 
av ångest. De två 

musikinterventions grupperna 
skattade sitt välbefinnande högre 

än i kontrollgruppen. Även här 

fanns ingen betydande skillnad 

mellan de två musikinterventions 

grupperna. Det som signifikant 
skilde 

musikinteventionsgrupperna åt var 

att de som fick höra musik från sin 
kudde skattade ljudbilden under 

angiografin mer positivt än de 
som fick höra musik ur högtalare. 

Det fanns dock ingen signifikant 

skillnad mellan högtalargruppen 
och de utan musikintervention.  

Hög.           

 


