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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Dagkirurgi, att opereras och gå hem samma dag, är en vårdform som har ökat 

markant i Sverige senaste åren. Tidigare studier har visat att många patienter som genomgår 

dagkirurgi upplever oro inför operation, vilket orsakar lidande för individen men också ökat 

behov av sömnmedel och ökad risk för postoperativ smärta och oro. För att kunna genomföra 

omvårdnadsåtgärder för att minska oro måste den först identifieras, vilket framförallt är 

anestesisjuksköterskans uppgift i mötet med patienten. Syfte: Att undersöka patienters 

skattning av sin oro vid ankomst till operationsavdelningen vid dagkirurgi samt hur väl 

anestesisjuksköterskans skattning av patientens oro överensstämmer med patientens egen 

skattning. Metod: En kvantitativ enkätstudie som genomfördes på två operationsavdelningar i 

Uppsala län under en veckas tid, totalt inkluderades 88 patienter och 60 

anestesisjuksköterskebedömningar. Enkäten bestod av en skattningsskala för oro enligt NRS 

samt grundläggande demografisk information. Resultat: En stor andel patienter skattade 

ingen eller mild oro (n=52, 59 %) vid ankomst till operationsavdelningen. Hos 70 % av de 

parvisa jämförelserna bedömdes anestesisjuksköterskans förmåga att bedöma patientens oro 

som god. Slutsats: Anestesisjuksköterskorna var generellt bra på att bedöma patientens oro, 

men vid några fall missbedömdes patienter som skattade hög oro. Denna studie visar att det 

finns ett behov av mer studier för framtagande av rutiner och vetenskapligt beprövade och 

användbara instrument för att kunna identifiera dessa patienter. 

Nyckelord: Anestesisjuksköterskor; Omvårdnad; Oro; Dagkirurgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Ambulatory surgery, to receive surgery and go home the same day, is a form of 

care which has increased markedly in Sweden in recent years. Previous studies have showed 

that many patients undergoing ambulatory surgery experience anxiety before surgery, which 

causes suffering for the individual but also increases the need for hypnotics and increases risk 

of postoperative pain and anxiety. To be able to carry out nursing interventions aimed at 

reducing anxiety,  it must first be identified, which is mainly the  nurse anesthetist’s role in 

the encounter with the patient. Objective: To investigate patients' estimation of their anxiety 

upon arrival at the ambulatory surgery department, and how well the anesthesia nurses' 

estimation of the patients' anxiety are consistent with the patients' own estimation. Method: A 

quantitative survey conducted in two ambulatory surgery departments in Uppsala County 

during one week, a total of 88 patients were enrolled, and a total of 60 anesthesia nurses' 

assessments. The survey consisted of a scale for estimating anxiety using NRS and basic 

demographic information. Results: A large proportion of patients estimated no or mild 

anxiety (n=52, 59 %) on arrival at the surgical department. In 70 % of the pairwise 

comparisons the anesthesia nurses' ability to assess the patients' anxiety were good. 

Conclusion: Anesthesia nurses were generally good at assessing the patients’ anxiety, 

however it was showed that in some cases patients that reported high levels of anxiety were 

not identified. There is a need for more studies about routines and  useful and scientifically 

tested instruments for the identification of patients’ anxiety. 

Keywords: Nurse anesthetist; Nursing Care; Anxiety; Ambulatory surgical procedures. 
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BAKGRUND 

 

Anestesisjuksköterskans roll 

I Sverige har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en kompetensbeskrivning för 

anestesisjuksköterskor som bland annat nämner följande punkter som ingår i 

arbetsuppgifterna (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012, ss. 7-8):  

 ”vara uppmärksam, öppen och mottaglig för patientens situation” 

 ”planera omvårdnaden med pedagogiska och stöttande insatser för patienter med ökat 

omvårdnadsbehov, till exempel genom att erbjuda den ”den perioperativa dialogen” 

 ”utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet samt 

bidra till ett effektivt resursutnyttjande” 

Schreiber & MacDonald (2010), har gjort en kvalitativ studie av vad anestesisjuksköterskans 

roll innebär. Deltagarna i studien har definierat sin uppgift som att hålla patienten säker under 

kirurgin. Anestesisjuksköterskor anser att de har fått förtroende att säkerställa bästa möjliga 

utgång för patienten, bli patientens ställföreträdare och ta över vitala funktioner. 

Anestesisjuksköterskorna bedömer, enligt resultatet i den här studien, patientens sårbarhet, 

stress och rädsla och visar engagemang för att knyta an till dem och förklara vad som ska 

hända, för att ge stöd och trygghet. De uttryckte att det preoperativa samtalet med patienten 

var viktigt för dem trots att det kunde vara relativt kort. Vissa av dem använde visualisering 

och andra använde särskilda ord för att guida patienten till att slappna av och somna med 

”positiva tankar”. Anestesisjuksköterskorna pratade om att vara engagerad i patienten, 

förbereda dem på vad som skulle ske, skydda dem mot omgivningen som kunde upplevas som 

otrevlig enligt anestesisjuksköterskorna, allt medan de arbetade med teknologin. 

Anestesisjuksköterskorna uttryckte också att en av deras arbetsuppgifter var att skydda 

patienterna från ökad oro genom att påverka kirurger och annan personal då deras beteende 

var sådant att det kunde påverka patienten negativt (Schreiber & MacDonald, 2010). 

En annan studie visade att anestesisjuksköterskor upplevde att de bevarade patientens 

integritet genom att försöka sätta sig in i deras situation och hur de själva skulle vilja bli 

behandlade. Information ansågs vara en viktig del av säker vård och för känslan att försvara 

patienten. För anestesisjuksköterskorna var dialogen med patienten en viktig uppgift och de 
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gav patienterna lättförståelig och neutral information samt förklarade vad kirurgerna och 

anestesiologerna hade sagt som en del i säker vård (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2013). 

 

Dagkirurgi och oro 

Dagkirurgi innebär att opereras i generell eller regional anestesi och gå hem samma dag 

(Brattwall, Warrén Stomberg & Jakobsson, 2012). Socialstyrelsen definierar dagkirurgi som 

”dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en 

period av postoperativ övervakning” (Socialstyrelsen [b], i.d.). Dagkirurgi har fördelar för 

samhället såsom minskade kostnader, vilket framförallt beror på minskat behov av 

postoperativa vårdplatser. Dessutom ger dagkirurgi ökad möjlighet till utbildning av kirurger 

(Skattum et al., 2004). Antalet dagkirurgiska ingrepp ökar, i Uppsala län var antalet 

dagkirurgiska ingrepp för patienter över 20 år, år 2008 29 426, och år 2013 var antalet 61 484, 

en ökning med över 100 %. För landet som helhet var ökningen 86 % mellan samma år 

(Socialstyrelsen [a], i.d.). En stor andel patienter som genomgår dagkirurgiska ingrepp känner 

oro inför operationen, prevalensen varierar mellan 39-85 % (Mitchell, 2010; Mitchell 2012; 

Rosén, Svensson & Nilsson, 2008; Wetsch, et al., 2009). Oro kan bland annat definieras som 

”saknad av och/eller brist på ro, lugn och vila. Ett tillstånd eller förhållande som utmärks av 

tendenser och möjliga störningar, förändringar, växlingar och dylikt i den normala tillvaron” 

(Svenska Akademins Ordbok, i.d.).  Patienternas oro är individuell och upplevelsen kan skilja 

sig mycket. Oro kan bero på många olika faktorer såsom smärta, nålrädsla, komplikationer 

som illamående och kräkning postoperativt, vad operationen ska säga om prognosen och 

risken att dö (Fraczyk & Godfrey, 2010). Även Mitchell (2010), visade att det fanns oro 

förknippat med tankar på att dö, att inte vakna upp efter operationen och att vakna upp under 

operationen. Patientens preoperativa oro kan också bero på faktorer som att vara första 

gången på sjukhus, tidigare erfarenheter av operationer, väntetid på sjukhuset och oro om hur 

man ska klara sig hemma efter operationen (Fraczyk & Godfrey, 2010).  

Den preoperativa oron verkar öka ju närmre operationen patienten kommer. Oron började ett 

par dagar innan eller på operationsdagen för majoriteten av patienterna, och det som orsakade 

oro i störst utsträckning var väntan, potentiell smärta, anestesi och operationen i sig. Patienter 

som skulle opereras i generell anestesi var mer oroliga och hade större intresse av preoperativ 

information än patienter som skulle genomgå regional anestesi (Mitchell, 2012). Den 

preoperativa tiden, att anlända till operation och väntan på operation var en betydande 
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bidragande faktor till preoperativ oro (Mitchell, 2010). Flera deltagare beskrev hur de kände 

sig övergivna och upprörda under väntetiden inför operationen. Detta stöds i ytterligare en 

studie (Gilmartin & Wright, 2008) där det som skapade mest oro för patienterna var 

väntetider, utebliven information om förseningar, dåligt emotionellt stöd och avsaknad av 

engagemang från personalen. 

 

Negativa aspekter av oro 

I en interventionsstudie undersöktes behovet av anestesimedlet propofol för att nå ett visst 

sömndjup, mätt med bispektralt index (BIS) i förhållande till patientens skattade oro. Det 

visade sig att patienter med högt skattad oro krävde högre doser propofol under induktion för 

att nå lätt och medeldjup sedering (BIS=75). Här var det så kallad situationsångest som 

mättes. Däremot för att nå en djup sedering, BIS 65, fanns endast samband med preoperativ 

generell ångest och behov av högre doser av propofol. Studien visade också att patienter med 

höga orosnivåer preoperativt hade mer smärta direkt efter operationen (Kil et al., 2012). 

Sambandet mellan preoperativ oro och postoperativ smärta styrks i en spansk studie (Robleda, 

Sillero-Sillero, Puig, Gich & Baños, 2014). Preoperativ oro har också visat sig predisponera 

för postoperativ oro (McIntosh & Adams 2011).  

 

Roys omvårdnadsteori 

Enligt Roys omvårdnadsteori ses människan som en helhet möjlig att anpassa sig. 

Förändringar som påverkar människan fysiskt eller psykiskt, olika typer av stimuli, kan vara 

olika lätta att anpassa sig till, och sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienter identifiera 

dessa och anpassa sig (Frederickson, 1993). En fördjupning i Roys omvårdnadsteori förklarar 

detta genom att människan kan delas in i två system, ett fysiskt och ett kognitivt system. Det 

fysiskt reglerande systemet använder neurologiska, kemiska och endokrina svar för att 

anpassa sig. Det kognitiva systemet använder fyra olika kanaler: perception och bearbetning 

av information; inlärning; omdöme samt känslor för att bearbeta olika interna och externa 

intryck från sociala, fysiska och psykologiska stimuli och för att kunna anpassa sig (Roy, 

2009).  

Anpassning till stimuli kan delas in i fyra olika komponenter: fysiologi (som innefattar bland 

annat nutrition, ventilation, endokrin funktion och så vidare); den kognitiva självbilden; 
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rollfunktion i grupp och självständighet. När den kognitiva självbilden påverkas och den egna 

känslan av sammanhang eller konsekvens hotas är oro är en av de vanligaste reaktionerna. 

Oro definieras av Roy som en smärtsam obehagskänsla i sinnet på grund av en vag, ospecifik 

fara som hotar personens känsla av sammanhang (Roy, 2009). Målet för den påverkade 

individen är att anpassa sig, för sjuksköterskan är målet att via omvårdnadsåtgärder hjälpa 

personen att anpassa sig (Frederickson, 1993).  

Enligt Roy gör sjuksköterskan en bedömning av patientens oro baserat på en sammansatt 

bedömning av alla fyra komponenterna, både fysiska parametrar och beteende analyseras 

(Roy, 2009). Förändringar i någon del kan orsaka oro som även påverkar de andra delarna. 

Utöver uppenbara störningar är patientens subjektiva upplevelse också en aspekt, även 

faktorer som inte är uppenbara för sjuksköterskan kan ändå vara en stor oroskälla hos 

patienten (Frederickson, 1993). Med utgångspunkt i detta bör omvårdnadsåtgärderna vara 

inriktade på att förstå vad det är som orsakar oro, ett eller flera stimuli, och hur patienten 

upplever dessa för att kunna definiera detta i omvårdnadsdiagnoser, arbeta med målsättningar 

och åtgärder som sedan utvärderas. Eftersom de fyra olika komponenterna påverkar varandra 

kan omvårdnadsåtgärderna bestå av både psykiskt stöd och korrigering av fysiologiska värden 

(Roy, 2009). Målet är att hjälpa patienten att klara av att hantera stimuli som orsakar oro, 

anpassa sig till omgivningen och bibehålla sin integritet (Frederickson, 1993). 

 

Åtgärder för att minska oro 

Anestesisjuksköterskan kan minska patientens oro genom omvårdnadsåtgärder som att träffa 

en sjuksköterska vid inskrivningssamtal och få möjlighet att få sina frågor besvarade. Även att 

få träffa ett multidisciplinärt team preoperativt, få preoperativ undervisning i distraktion samt 

att få specifik information om kirurgin kan minska patientens oro preoperativt (Renouf, Leary 

& Wiseman, 2014). Att information är en fungerande omvårdnadsåtgärd styrks i en kvalitativ 

intervjustudie som syftade till att fördjupa förståelsen för patienters upplevelse av dagkirurgi. 

Resultatet visade att gemensamt för flera deltagare var en positiv känsla av att få information 

och att få saker förklarade inför operation (Gilmartin & Wright, 2008). I en 

interventionsstudie där den ena gruppen fick se en informativ film i samband med preoperativ 

bedömning visade resultatet att detta minskade oron. Två veckor innan operation var 

förekomsten av hög ångest 17 % bland alla deltagare. Direkt innan operation hade siffran ökat 

till 36 % hos gruppen som inte hade fått se på film och 27 % hos gruppen som sett filmen. 

Postoperativt hade 2 % av patienterna i filmgruppen och 5 % i kontrollgruppen hög ångest 
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(Jalala, French, Foxall, Hardman & Bedforth, 2010). Intraoperativt har man visat minskade 

orosnivåer då patienterna får lyssna på musik (Beccaloni, 2011; Cooke, Chaboyer, Schluter & 

Hiratos, 2005; Lee, Henderson & Shum, 2004) och även vid beröring; att hålla patientens 

hand minskade orosnivåerna (Moon & Cho, 2001).  

 

Att skatta oro 

Att veta hur orolig patienten är, är en förutsättning för att kunna möta patienten där denne 

befinner sig. Att skatta patientens oro som sjukvårdpersonal har visat sig vara komplicerat. 

Shafer och medarbetare (1996), undersökte patienters skattade oro inför operation och 

jämförde det med skattningar av patienternas oro gjorda av anestesiolog och kirurg. Här 

undersöktes patienter vid två olika sjukhus, ett för krigsveteraner och ett universitetssjukhus. 

På universitets-sjukhuset opererades yngre patienter utan tidigare sjukvårdserfarenhet för mer 

komplicerade ingrepp än på veteransjukhuset. På båda sjukhusen skattade patienterna högre 

oro för kirurgin än för anestesin, men patienterna på universitetssjukhuset skattade högre oro 

för både kirurgi och anestesi. Läkarna hade träffat patienterna tidigare vid bedömningssamtal 

och ombads att skatta patientens oro på operationsdagen genom att försöka sätta sig in i deras 

situation, inte i direkt möte med patienten. Vid veteransjukhuset skattade läkarna generellt 

högre nivåer av oro hos patienterna än vad patienterna själv rapporterade. Vid 

universitetssjukhuset hade läkarna lättare att skatta patienternas oro korrekt och det fanns ett 

signifikant samband mellan patientens skattning och både anestesiologens och kirurgens 

bedömning. Anestesiologerna skattade generellt högre oro än kirurgerna. Antal år som läkare, 

hur lång tid som spenderats med patienten, och antal tidigare deltaganden i studier påverkade 

inte förmågan att bedöma patienternas oro (Shafer et al., 1996).  

 

Problemformulering 

Antalet dagkirurgiska ingrepp ökar markant. Vid dessa operationer är anestesisjuksköterskan 

ofta den första personen som patienten träffar. Oro inför operation orsakar dels ett lidande för 

individen och ger högre behov av anestesifarmaka samt ökar risken för postoperativ oro och 

smärta, dvs. ett förlängt lidande för patienten. I enlighet med Roys anpassningsmodell är det 

sjuksköterskans uppgift att försöka förstå patientens oro för att kunna hjälpa patienten att 

lättare kunna klara av situationen. Även kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor 

nämner öppenhet inför patientens situation och att kunna anpassa vården utifrån patientens 
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behov. För att kunna göra det behöver sjuksköterskan bland annat kunna bedöma patientens 

nivå av upplevd oro.  

 

Syfte  

Att undersöka patienters skattning av sin oro vid ankomst till operationsavdelningen vid 

dagkirurgi samt hur väl anestesisjuksköterskans skattning av patientens oro överensstämmer 

med patientens egen skattning. 

 

Frågeställningar 

1. Hur skattar patienterna sin oro vid ankomst till operationsavdelning inför dagkirurgi? 

2. Hur skattar anestesisjuksköterskorna patienternas oro i samband med förberedelse inför 

dagkirurgi? 

3. Finns det något samband mellan patienternas skattade oro och de behandlande 

anestesisjuksköterskornas skattning av patienternas oro? 

4. Hur överensstämmer behandlande anestesisjuksköterskans skattning av patientens oro med 

patientens egen skattning av sin oro?  

5. Är antal arbetade år som anestesisjuksköterska relaterat till förmågan att bedöma patientens 

skattade oro? 

 

METOD 

Design 

Detta examensarbete har genomförts som en empirisk undersökning. Studiedesignen som 

användes var en kvantitativ tvärsnittstudie. Tvärsnittstudier är lämpliga för att beskriva ett 

fenomen vid en viss tidpunkt (Polit & Beck, 2003).  

Urval 

Urvalet bestod av patienter som genomgick dagkirurgi som genomfördes i regional, lokal eller 

generell anestesi på två operationsenheter i Uppsala län. Urvalet var konsekutivt då samtliga 
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patienter som mötte inklusionskriterierna under datainsamlingsperioden inkluderades. Detta 

för att få en så stor undersökningsgrupp som möjligt vilket är eftersträvansvärt då det ökar 

chansen till ett representativt resultat (Polit & Beck, 2003). Inklusionskriterierna var att 

patienterna var myndiga och förstod svenska i tal och skrift. Exklusionskriterier var om 

patienten hade en kognitiv nedsättning såsom svår demenssjukdom eller psykossjukdom med 

pågående psykos. Målsättningen var att samla in 50 stycken komplett besvarade enkäter. Alla 

utom två tillfrågade patienter under datainsamlingsperioden valde att delta i studien. Det 

totala bortfallet blev alltså två patienter (n=2, 2 %). Totalt antal deltagande patienter i studien 

blev 88 stycken (n=88), av dessa var 47 (53,4 %) män och 40 (45,4%) kvinnor, en patient 

(n=1, 1 %) hade missat att fylla i kön och ålder. Medelåldern bland patienterna var 52 år, den 

yngsta var 18 år och den äldsta 84 år. Antal insamlade ifyllda enkäter från 

anestesisjuksköterskorna var 60 stycken, bortfallet var 28 stycken (n=28, 32%). Av de 

insamlade 60 var 44 stycken (73 %) korrekt ifyllda med sjuksköterskans individuella kod. 

Antalet deltagande anestesisjuksköterskor kunde därav bestämmas till minst 19 stycken. Av 

de enkäter som hade märkts med individuell kod kunde antalet bedömningar som gjorts av 

samma sjuksköterska bestämmas till mellan en och fem. Anestesisjuksköterskorna besvarade 

även frågor om operations- och anestesityp (n=60). Den vanligaste operationstypen var 

ortopedi (n=27, 45 %) följt av bukkirurgi (n=12, 20 %), urologi (n=9, 15 %), övrigt (n=8, 13 

%) och gynekologi (n=4, 7 %). Den vanligaste anestesiformen var generell anestesi (n= 41, 68 

%) följt av lokal anestesi (n=18, 30 %) och regional anestesi (n=1, 2 %). 

Anestesisjuksköterskornas arbetserfarenhet på operationsavdelning var 0-2 år (n= 12, 20 %), 

3-5 år (n=15, 25 %), 5-10 år (n=6, 10 %) och >10 år (n=27, 45 %).  

 

Kontext 

Till operationsavdelning A i Uppsala län anlände patienterna på bokad tid dagen för 

operation. De hade då inte fått någon lugnande premedicinering och kom fastande till 

operationsavdelningen. De anmälde sig i receptionen och fick sedan byta om och vänta i 

väntrummet. Beroende på belastning och tidsschema togs de sedan in, en efter en, eller några 

stycken tillsammans, till en preoperativ enhet (preop.). Där förbereddes de inför operation 

med insättning av perifer venkateter och undersökning av luftväg, anamnes på anestesi och 

allergier och så vidare av anestesisjuksköterskor. En del patienter hämtades sedan direkt från 

preop. av den anestesisjuksköterska som skulle vara ansvarig under operationen, ibland 

tillsammans med en undersköterska, och fick gå direkt från preop. till operationssalen. Andra 
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patienter fick efter förberedelserna på preop. återvända till väntrummet och sitta där och vänta 

på operation. Sedan hämtades de på samma sätt av ansvarig anestesisjuksköterska och 

undersköterska. 

 Vid operationsslut lämnade anestesisjuksköterskan patienten på den postoperativa (postop.) 

enheten som låg vägg i vägg med operationssalarna och väntrummet.  På postop., 

övervakades patienterna under den fortsatta uppvakningsfasen, eller under tiden som den 

regionala eller lokala anestesin satt i, och sedan fick patienterna byta om, fika och gå hem.  

Till operationsavdelning B i Uppsala län kom patienterna till receptionen på den 

dagkirurgiska sektionen på den bokade operationsdagen. Där anmälde de sig i receptionen och 

fick därefter vänta i väntrummet. När det blev deras tur fick patienterna träffa en anestesiolog 

i enrum, efter mötet med anestesiologen fick patienterna antingen gå ut i väntrummet igen 

eller byta om och ligga/sitta inne i små enkelrum i anknytning till väntrummet. Sedan kom en 

anestesisjuksköterska in med premedicinering och id-band samt tog sedvanliga 

ankomstuppgifter som till exempel om patienten hade fastat, allergier, tandstatus, om 

operationsområdet var märkt, om patienten kissat och så vidare. I samband med att 

anestesisjuksköterskan var där kunde patienterna även ställa eventuella frågor som dykt upp 

efter mötet med anestesiologen. När det nästan var dags för operation fick patienterna komma 

in till ett förrum som låg inne på operationsavdelningen. Till förrummet kom sedan ansvarig 

anestesisjuksköterska och hämtade patienten till operationssalen. Efter operationen lämnade 

anestesisjuksköterskan patienten på postop. och lämnade rapport till personalen. Personalen 

på postop. övervakade sedan patienten under uppvakningsfasen, eller under den tid de tog för 

regional-/lokalanestesin att släppa. Sedan fick patienten byta om och åka hem. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med en enkät bestående av en numerisk skattningsskala, ”Numeric rating 

scale” (NRS), för skattning av oro för patienterna samt anestesisjuksköterskorna. Patienternas 

enkät innehöll även grundläggande demografisk information. För anestesisjuksköterskorna 

efterfrågades inte demografisk information såsom ålder och kön, detta för att minska risken 

för att svaren skulle kunna spåras till en individ, utan de besvarade endast hur lång 

yrkeserfarenhet de hade. För att få bakomliggande information om patientgruppen fick 

sjuksköterskorna fylla i vilken typ av kirurgi och anestesi som patienterna genomgick. 
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NRS är en variant av en visuell analog skala (VAS) (Dihle, 2013)  vilken kan användas vid 

subjektiva upplevelser och är därför lämplig vid skattning av oro (Polit & Beck, 2003). NRS 

har 11 skalsteg där 0 representerar ”Ingen oro/lugn” och 10 representerar ”Värsta tänkbara 

oro”. NRS har använts tidigare och är validerad för användning vid skattning av preoperativ 

oro (Elkins, Staniunas, Hasan Rajab, Marcus & Snyder, 2004; Rosén, Svensson & Nilsson, 

2008). NRS är värdefull då den är enkel och både patienter och anestesisjuksköterskor kan 

använda den. Det finns inga vedertagna gränser för kategorisering i mild, måttlig och svår oro 

enligt NRS. Författarna har därför valt att kategorisera mild oro som NRS 1-3, måttlig oro 4-6 

och svår oro 7-10. Enkäterna bifogas i bilaga 1 och 2. 

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för studien ansöktes hos respektive verksamhetschef på de två avdelningarna där 

studien genomfördes, tillstånd erhölls innan studien påbörjades. Avdelningscheferna fick 

information om studien och informerade sin personal muntligt och via e-post innan studien 

påbörjades. Patienterna tillfrågades om deltagande i studien i väntrummet direkt efter ankomst 

till operationsavdelningen, alternativt efter att de förberetts på den tillhörande preoperativa 

enheten och återvände till väntrummet. Patienterna hade inte fått någon lugnande 

premedicinering innan de besvarade enkäten. Enkäten, tillsammans med informationsbrevet 

(se bilaga 3), delades ut till patienten i väntrummet och efter att den fyllts i lades den av 

patienten eller studiepersonal i ett kuvert som förslöts för att inte vårdande 

anestesisjuksköterska skulle kunna se patientens svar. Enkäten samlades in direkt av 

studiepersonalen på plats. Enkäten numrerades på så sätt att patientens och sjuksköterskans 

svar hölls samman men utan att patientens identitet kunde härledas. 

Enkäten till anestesisjuksköterskan placerades i patientens mapp, tillsammans med 

informationsbrevet (se bilaga 4), i ett kuvert märkt med samma nummer som tillhörande 

patientenkät. Anestesisjuksköterskan hämtade mappen tillsammans med patienten och svarade 

sedan på enkäten efter induktion eller innan avlämnande till den postoperativa avdelningen. 

Svaret placerades i kuvert och förslöts. Det lämnades sedan på den postoperativa enheten i 

patienternas mapp eller i en speciell mapp som var uppmärkt för studien. Enkäterna samlades 

in nästkommande dag av studiepersonalen. Ett par sjuksköterskor på operationsavdelning A 

lämnade kuvertet personligen till författarna som var på plats. Att förvara enkäterna i 

förslutna kuvert minskade risken för att anestesisjuksköterskan av misstag skulle kunna se 
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patientens svar och underlättade datainsamling samt ökade konfidentialiteten när 

anestesisjuksköterskan lämnade sin enkät på den postoperativa enheten. Enligt önskemål från 

verksamhetsledningen på de två operationsavdelningarna befann sig studiepersonalen inte 

inne på själva operationsavdelningarna utan enbart i väntrummen. Anestesisjuksköterskorna 

fick fylla i en personlig kod på sina enkäter. Detta för att kunna upptäcka om samma 

sjuksköterska gjort stor andel av bedömningarna. Då det saknades anställningsnummer eller 

liknande men individuella koder var nödvändigt valdes de tre första tecknen i det personliga 

användarnamnet till det elektroniska journalsystemet ut som kod av författarna. Det framgick 

tydligt i informationsbrev och på enkäten att detta ej skulle kunna härledas till en viss individ 

i resultatet. Efter första dagen var antalet komplett ifyllda enkäter med kod från 

anestesisjuksköterskorna väldigt få, för att öka uppmärksamheten kring studien satte 

studiepersonalen då färgglada post it-lappar på kuverten samt markerade med 

överstrykningspenna på enkäterna där koden skulle fyllas i. Detta för att den låga 

svarsfrekvensen kunde bero på att kuverten och koden missades. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden görs för att undvika att människor som deltar i studier, i detta fall 

patienter och anestesisjuksköterskor, utnyttjas, skadas eller såras. En viktig etisk grundpelare 

är Belmontrapporten där man satte upp principer som skall respekteras och hur dessa skall 

följas. Hörnstenarna är respekt för personen genom informerat samtycke, göra gott genom 

riskanalys och att vara rättvis i val av deltagare (Kjellström, 2014). Informerat samtycke 

innebär att deltagarna får information om projektet och vad det innebär som är förståelig, att 

deltagande är helt och hållet frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande (Codex, 2013). Informationsbreven till deltagarna i detta examensarbete har 

utformats utifrån Codex riktlinjer. Vid anonyma undersökningar samt när studier inte 

innefattar någon intervention behöver inget skriftligt informerat samtycke inhämtas (Polit & 

Beck, 2003). I denna studie bedömdes risken för fysisk eller emotionell skada för deltagarna 

som mycket liten men eventuellt kan oron öka för patienterna då den uppmärksammas genom 

efterfrågan i enkäten. Förhoppningsvis kan resultatet vara av nytta för professionen och 

möjligen synliggöra behov av fördjupad forskning vilket ändå motiverar studiens 

genomförande. Om inte annat bedöms studien vara av värde för de enheter där studien har 

genomförts, genom att de får information om sina patienters skattade oro och hur väl 

anestesisjuksköterskorna kan identifiera den. Data behandlades konfidentiellt och förvarades 
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säkert. Patienterna gick inte att spåra efter att de lämnat ifrån sig enkäten. Studien godkändes 

av verksamhetschefer på de enheter där den genomfördes innan start av datainsamling.  

 

Bearbetning och analys 

Data var icke-parametrisk då NRS-skalan är en ordinalskala, den rangordnar värdena men 

säger inget om avståndet mellan dem då den mäter en subjektiv upplevelse, i detta fall oro. 

Deskriptiv statistik är lämplig för att beskriva data (Polit & Beck, 2003), och användes för 

data insamlad med NRS för patienternas och anestesisjuksköterskornas bedömning. För att 

undersöka samband mellan patienternas skattade oro och anestesisjuksköterskornas skattning 

av patienternas oro analyserades data med korrelationsanalys i IBM SPSS Statistics 22, se 

tabell 1. För att se om det fanns någon signifikant skillnad i mediandifferens mellan skattad 

oro parvis genomfördes även Wilcoxons teckenrangtest. Data för NRS-skattning av oro för 

patient och anestesisjuksköterska redovisades parvis och överensstämmelsen presenterades 

deskriptivt. För att kunna se relationen mellan antal yrkesverksamma år som angavs i 

förutbestämda intervall och förmåga att bedöma patientens oro användes Chi-2 test. För 

analyserad data sattes signifikansnivå till 5 %, alltså p<0,05.  

Tabell 1. Översikt över statistiska analys- och redovisningsmetoder. 

Frågeställning Presentation Analys Signifikansnivå 

1. Patientens skattning av oro Deskriptiv statistik. 

Median och kvartilavstånd 

  

2. Sjuksköterskornas skattning av 

patientens oro 

Deskriptiv statistik. 

Median och kvartilavstånd 

  

3. Samband mellan patienternas oro 

och sjuksköterskornas skattning av 

oro? 

 Spearmans 

rangkorrelation 

Wilcoxons 

teckenrangtest 

p <0,05 

4. Överensstämmelse mellan patientens 

oro och sjuksköterskans skattning av 

oro 

Deskriptiv statistik. Tabell 

med differenser, diagram 

  

5. Relation mellan yrkesverksamma år 

och förmåga att skatta oro. 

Tabell Chi-2 test p <0,05 



12 
 

RESULTAT 

Patienters skattning av oro 

Av de 88 patienter som deltog i studien var medianvärdet för skattad oro vid ankomst till 

operationsavdelningen 3 enligt NRS. Hälften, alltså 50 % av patienterna skattade sin oro 

mellan 1 och 5 på NRS, se figur 1. Det högsta värdet var 9 vilket enbart en patient skattade, se 

figur 2. Det mest förekommande enskilda värdet var 0 vilket 15 (17 %) patienter angav. 

Andelen patienter som skattade mild oro var 42% (n=37), måttlig oro 25% (n=22) och svår 

oro 16% (n=14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anestesisjuksköterskornas skattning av patienternas oro 

Av de 60 besvarade enkäterna från anestesisjuksköterskor var medianvärdet för bedömd oro 

hos patienterna 3 enligt NRS.  Hälften, alltså 50 % av bedömningarna av patientens oro 

hamnade mellan 2 och 5 enligt NRS, se figur 1.           

Figur 1. Spridning i skattad oro för patienter och bedömd oro av anestesisjuksköterskor. 
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Figur 2. Skattad och bedömd oro utifrån antal patientskattningar och antal bedömningar 

gjorda av anestesisjuksköterskor. 

                                          

Samband mellan patienternas oro och anestesisjuksköterskornas bedömning av 

patientens oro 

Sambandet mellan patienternas oro och anestesisjuksköterskornas bedömning av patientens 

oro har beräknats med Spearmans rangkorrelationstest. Det fanns ett samband mellan 

patientens skattade oro och anestesisjuksköterskans bedömning av patientens oro (r = .361, 

N=60, p = 0,005). Signifikansvärdet, p-värdet, blev 0,005 varvid resultatet bedöms vara 

signifikant. 

Vidare har mediandifferensen i skattad oro mellan patienterna och anestesisjuksköterskornas 

bedömning analyserats parvis med hjälp av Wilcoxons teckenrangtest. Detta visade att det 

inte fanns någon signifikant skillnad i mediandifferens mellan patientens skattade oro och 

anestesisjuksköterskans bedömning av patientens oro (z =0,097, N – Ties =52, p =,923).  
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Figur 3. Parvis redovisning av differens mellan patientens skattade oro och 

anestesisjuksköterskans bedömning av patientens oro. 

 

Överensstämmelse mellan patientens oro och anestesisjuksköterskans skattning av 

patientens oro. 

Av de 60 parvisa svaren var det 8 stycken (13,3 %) där anestesisjuksköterskans bedömning av 

patientens oro överensstämde med patientens skattade oro enligt NRS, se figur 3. I 27 fall (45 

%) skattade anestesisjuksköterskan lägre oro än vad patienten angav, och i 25 fall (41,6 %)  

skattade anestesisjuksköterskan högre oro än vad patienten angav, se figur 3. 

Hos 70 % av de parvisa jämförelserna var differensen inom intervallet + 2 och – 2 enheter 

mellan patientens skattade oro och anestesisjuksköterskans skattning av patientens oro. De 

jämförelser där det skiljde mest mellan patientens oro och anestesisjuksköterskans bedömning 

(n=3) var differensen 6 enheter, se tabell 2. I samtliga tre fall hade anestesisjuksköterskan 

skattat högre oro än patienten. I de jämförelser där sjuksköterskans skattning skiljde  4-6 

enheter (n=9) från patientens skattning var medianvärdet för patientens skattade oro 2 (min 0, 

max 7). I de flesta (n=6, 67 %) av de fall där differensen var 4-6 enheter (n=9) hade 

anestesisjuksköterskan bedömt patientens oro högre än vad patienten själv skattat, se tabell 2. 

I tre fall (5 %) hade anestesisjuksköterskan skattat ≥4 enheter lägre än patientens skattade oro. 
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Tabell 2. Differens i skattning av oro mellan patient och anestesisjuksköterska hos de parvisa 

jämförelser där differensen var ≥4. 

Patientens 

skattade oro, 

NRS 

Ane.ssks 

bedömning av 

patientens oro, 

NRS 

Differens i 

skattning utifrån 

patientens 

skattade oro 

2 8 +6 

2 8 +6 

0 6 +6 

4 8 +4 

0 4 +4 

0 4 +4 

7 3 -4 

6 1 -5 

7 2 -5 

 

 

Relation mellan antal yrkesverksamma år som anestesisjuksköterska och förmåga att 

skatta oro. 

Förmågan att skatta patientens oro har delats upp i två olika grupper, en grupp där differensen 

mellan patientens oro och anestesisjuksköterskans bedömning är inom  +/- 2 enheter och en 

grupp där det skiljer > 2 enheter. Beräkningar gjorda med Chi 2-test visar att störst andel 

anestesisjuksköterskor med bra förmåga (differens inom +/- 2 enheter) att skatta patientens 

oro fanns bland sjuksköterskor med 5-10 års yrkeserfarenhet, här definierades 83,3 % av 

bedömningarna som ”bra”, se tabell 3. Minst andel lyckade bedömningar fanns inom gruppen 

sjuksköterskor som arbetat 0-2 år, här var andelen ”bra” bedömningar 41 %. Detta resultat var 

dock inte signifikant  ( χ2 = 5,952, df= 3, p=.114). 
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Tabell 3. Gruppvis redovisning, utifrån yrkesverksamma år som anestesisjuksköterska, av 

förmågan att bedöma patientens skattade oro. 

Erfarenhet, 
 
i angivna 
tidsintervall 

Diff = >+/- 2 
enh. 
 
Antal (%) 
inom 
intervallet 

Diff = +/- 2 
enh. 
 
Antal (%) 
inom 
intervallet 

Antal 
bedöm- 
ningar,  
 
gjorda av ssk 
inom 
intervallet 

0-2 år 7 (58,3%) 5 (41,6%) 12 

3-5 år 4 (26,7%) 11 (73,3%) 15 

5-10 år 1 (16,6%) 5 (83,3%) 6 

> 10 år 6 (22,2%) 21 (77,8%) 27 

Total 18 (30%) 42 (70%) 60 

p=0,114 

 

DISKUSSION 

Resultatet i denna studie visar att patienter som ska genomgå dagkirurgi generellt skattar mild 

eller ingen oro. Vid parvisa jämförelser av skattad oro av patient och bedömd oro av 

anestesisjuksköterska visade anestesisjuksköterskorna i 70 % av fallen en god förmåga att 

bedöma patientens oro. I de flesta fall där skillnaden var stor hade anestesisjuksköterskan 

skattat högre oro än patienten men i ett fåtal fall missades patienter som skattat hög oro.  

 

Resultatdiskussion 

Patienters oro inför dagkirurgi 

I tidigare studier av patienters oro inför dagkirurgi har det funnits stora skillnader i 

rapporterad oro hos patienterna (Mitchell, 2010; Mitchell 2012; Wetsch, et al., 2009) men i 

jämförelse med dessa studier var prevalensen av oro hos patienterna i denna studie relativt 

låg. I genomsnitt skattade patienterna i denna studie sin oro som 3 på en 11-gradig skala vilket 

anses vara mild oro enligt författarna. Vidare var det  ungefär tre femtedelar av patienterna 

som skattade ingen eller mild oro. Patienterna som inkluderats i denna studie är jämnt 
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fördelade i kön, och medelåldern var relativt låg, det var alltså en relativt ung patientgrupp 

även om spridningen var stor. De patienter som opereras dagkirurgiskt är vanligtvis relativt 

friska, ett kriterium för att bli aktuell för dagkirurgi är att inte behöva förberedande 

behandling på sjukhus inför operation och att kunna gå hem samma dag. Detta skulle kunna 

förklara den relativt lågt skattade oron, tillsammans med att ingreppen är relativt enkla. Å 

andra sidan genomgick de flesta patienterna generell anestesi, blev sövda, vilket ur 

anestesiperspektiv med risk för svår luftväg, allergier, anestesirelaterade sjukdomsfall och så 

vidare kanske är den mest riskabla anestesiformen och som därför borde orsaka mest oro hos 

patienten. En förklaring till detta skulle kunna vara att patienterna saknar vetskap om att 

generell anestesi är den anestesiform som är förenad med störst risker. I en amerikansk studie 

framkom det att patienterna skattade högre oro för kirurgin än för anestesin (Shafer et al., 

1996) vilket stödjer detta resonemang. Det skulle också kunna förklara den milda oro som 

rapporteras av patienterna i denna studie trots att anestesin är densamma som vid större 

kirurgi, samt att de kirurgiska ingreppen är relativt enkla.  

 

Förmåga att skatta oro 

När en parvis analys av samband mellan patientens skattning och anestesisjuksköterskans 

bedömning genomfördes hade drygt en tiondel av paren bestående av patient och 

anestesisjuksköterska skattat och bedömt oro helt lika enligt NRS. I de fall där 

bedömningarna inte överensstämde med patientens skattning var det något mer 

förekommande att sjuksköterskan skattade lägre nivå av oro än vad patienten hade skattat 

vilket inte överensstämmer med tidigare forskning där anestesiologer skattade högre oro än 

patienterna (Shafer et al., 1996). Det finns dock många skillnader i såväl undersökningsgrupp, 

lokalisation, typ av kirurgiska ingrepp och yrkeskategori som tidpunkt för skattning vilket gör 

direkta jämförelser av studieresultat svårtolkat. En viktig skillnad var också att läkarna i 

studien (Shafer et al., 1996) ombads att försöka sätta sig in i patientens situation för att skatta 

oro medan i denna studie fick anestesisjuksköterskorna träffa patienten och göra en 

bedömning utifrån mötet vilket är mer kliniskt relevant. 

Vid de parvisa jämförelserna fanns ett svagt samband mellan patientens skattade oro och 

anestesisjuksköterskans bedömning av patientens oro. Detta styrktes genom att det inte fanns 

någon signifikant skillnad i mediandifferens mellan grupperna vilket tyder på att det finns ett 

samband inom paren. I mer än två tredjedelar av paren hamnade sjuksköterskans bedömning 
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inom intervallet +/- 2 enheter på NRS från patientens skattning vilket författarna bedömer 

som god förmåga att bedöma patienten. Detta visar att sjuksköterskornas arbete är i linje med 

Svensk sjuksköterskeförenings arbetsbeskrivning där ett öppet och uppmärksamt arbetssätt 

eftersträvas för att vara mottaglig för patientens situation som är grunden för att sedan fortsatt 

kunna anpassa och planera vården utifrån patientens behov (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det överensstämmer även med 

kvalitativa studier av anestesisjuksköterskors syn på sin roll, där det framkommer att de i stor 

utsträckning vill skydda patienten genom att vara engagerad, uppmärksam, minska patientens 

oro på olika sätt, ta ansvar och behandla patienten såsom de själva skulle vilja bli behandlade 

(Schreiber & MacDonald, 2010; Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2013).  

I de fall där differensen var stor mellan patientens skattade oro och anestesisjuksköterskans 

bedömning var det oftast anestesisjuksköterskan som skattat betydligt högre oro än vad 

patienten rapporterat. Ett viktigt fynd var dock att det även fanns fall där patienten hade 

skattat hög oro vilket inte uppmärksammades av anestesisjuksköterskan. Att ha hög oro inför 

operation som inte uppmärksammas bedöms som en större risk för ökat lidande hos patienten 

än de fall där anestesisjuksköterskan tror att patienten är mer orolig än denne själv känner sig. 

Att kunna identifiera dessa patienter är viktigt för även om ingreppen är relativt enkla och 

patienterna friska medför hög oro preoperativt ett ökat lidande för patienten men också andra 

negativa följder såsom ökat behov av anestesimedel, ökad risk för postoperativ smärta och oro 

vilket kan medföra att patienten behöver kvarstanna på sjukhus och dagkirurgins 

samhällsekonomiska fördelar hotas. När antalet dagkirurgiska ingrepp ökar 

(Socialstyrelsen[a], i.d.) medför det även en ökad utmaning att kunna identifiera de allra mest 

oroliga patienterna.  

 

Förmåga att bedöma oro och yrkesverksamhet 

Det fanns ingen statistiskt signifikant relation mellan antal arbetade år som 

anestesisjuksköterska och förmågan att skatta patientens oro. Det var dock relativt stor 

skillnad i förmåga mellan dem som arbetat 0-2 år och de som arbetat 3 år och mer. Kanske är 

detta en förmåga som till stor del utvecklas under de första åren då anestesisjuksköterskan går 

från helt oerfaren till att ha skaffat sig en viss trygghet och möjlighet att verkligen fokusera på 

patienten. I en svensk fenomenografisk studie där nyutexaminerade anestesisjuksköterskor har 

intervjuats om hur de uppfattar sitt arbete framkommer att de är fokuserade på patientens 
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fysiska välmående och ägnade mycket tid och tankeverksamhet till monitorering och 

medicinska åtgärder som medicinering och dropp. Studien lyfte fram de fysiska aspekterna 

hos patienten som viktigare än de mentala för de nya anestesisjuksköterskorna, även om att 

vara patientens företrädare och att skapa en förtroendefull relation mellan patient och 

sjuksköterska också framkom som viktigt. Det fanns dock en upplevelse av att ha otillräcklig 

tid för detta och att det hela tiden fanns ett pressat tidsschema (Larsson Mauleon & Ekman, 

2002). Att känna ett behov att fokusera på den fysiologiska och teknologiska delen av vården 

och arbeta under tidspress kan vara en förklaring till att det tar tid innan identifiering och 

bedömning av patientens oro kan prioriteras av anestesisjuksköterskor som är nya i yrket. 

 

Omvårdnad vid oro 

Det är bekräftat i flertalet studier att patienternas oro kan bero på en rad olika faktorer, allt 

från oro över att vara första gången på sjukhus, oro för postoperativt illamående och oro för 

att vakna upp under operationen till rädsla för att dö (Fraczyk & Godfrey, 2010; Mitchell, 

2010). I denna studie undersöks inte orsaken till patienternas oro men oavsett orsak kan oro 

förklaras som ett uttryck för att patientens kognitiva självbild är påverkad och att personens 

känsla av sammanhang är hotad enligt Roys omvårdnadsteori. Det är anestesisjuksköterskans 

uppgift att uppmärksamma detta och hjälpa patienten att anpassa sig till situationen och det 

stimulus som skapar obehag och leder till oro. Genom att observera patientens beteende kan 

sjuksköterskan uppmärksamma de patienter som är oroliga och lider av ångest och i nästa steg 

hjälpa dem i sin anpassning (Roy, 2009; Frederickson, 2013). Majoriteten av patienterna i 

denna studie skattar sin oro relativt lågt men ungefär en sjättedel anger hög oro och skulle 

eventuellt kunna bli hjälpta av omvårdnadsåtgärder. I Roys omvårdnadsteori är en 

grundläggande aspekt att uppmärksamma ett beteende och söka orsaken till detta för att kunna 

gå vidare med lämpliga omvårdnadsåtgärder (Roy, 2009). Alltså måste anestesisjuksköterskan 

i första steget kunna identifiera och bedöma patientens oro för att sedan kunna hjälpa 

patienten.  

En lugn, trygg och välinformerad patient behöver mindre läkemedel för en fullgod anestesi 

och har mindre postoperativ smärta vilket ger minskade utgifter för samhället. Den här 

studien visar att hos dagkirurgiska patienter som genomgår enklare ingrepp upplever 

majoriteten av patienterna mild-måttlig oro och anestesisjuksköterskorna är bra på att 

identifiera detta. Det finns dock en liten grupp patienter som skattar hög oro vilket 
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anestesisjuksköterskan missar. För att förstå detta djupare behövs mer forskning om orsaken 

till patientens oro, anestesisjuksköterskornas tillvägagångssätt för bedömning och större 

undersökningsgrupper för generaliserbara resultat. Genom att förstå patientens uttryck av oro 

djupare kan omvårdnaden individualiseras och de oroliga patienterna få den hjälp de behöver 

för att minska deras lidande. 

 

Metoddiskussion 

Denna empiriska undersökning genomfördes på två dagkirurgiska operationsenheter inom 

Uppsala län då det motsvarade syftet med studien. Enkäten utformades av författarna själva 

men en validerad skattningsskala för oro användes och enkäten delades ut personligen under 

en veckas tid. Bortfallet bland patienter var lågt men hos anestesisjuksköterskorna desto 

högre. Bearbetning av data har gjorts av författarna i Excel och SPSS. Den teoretiska 

referensramen bestod av Roys omvårdnadsteori som till stor del handlar om anpassning till 

såväl fysiska som psykiska förändringar. Sjuksköterskor inom sina olika specialiteter är 

ansvariga för att identifiera patienter som på olika sätt har svårt att anpassa sig till nya 

situationer och hjälpa dem med detta. I denna studie bedömdes detta relevant då patienter som 

kommer till operationsavdelningar befinner sig i en helt eller delvis ny miljö och situation och 

där anestesisjuksköterskan har ett övergripande ansvar för patientens välmående.  

I urvalsprocessen var ett inklusionskriterie att förstå svenska språket vilket riskerade att 

exkludera de som har språksvårigheter och sämre möjlighet att ta till sig preoperativ 

information och hypotetiskt riskerar att ha höga orosnivåer, vilket kan ses som en etisk 

svaghet. Dock fanns det inte möjlighet att inom ramarna för detta examensarbetes omfattning 

inkludera dessa. Utifrån studiens syfte undersöktes tidigare studier inom samma område för 

att få tillgång till vanligt förekommande mätinstrument men tyvärr kunde inga liknande 

studier hittas. Däremot fanns många studier som undersökt patienters oro inför dagkirurgi och 

satt det i relation till olika aspekter. Ett mätinstrument som är validerat för mätning av 

preoperativ oro är Numeric rating scale (NRS) (Elkins, Staniunas, Hasan Rajab, Marcus & 

Snyder, 2004; Rosén, Svensson & Nilsson, 2008). Det bedömdes användbart då det är enkel 

skala och kunde användas av såväl patient som anestesisjuksköterska och möjliggjorde direkta 

jämförelser. NRS gör ingen skillnad mellan situationsbetingad ångest och generell ångest 

vilket kan ses som en svaghet, men mot syftet med denna studie bedömdes den tillräcklig. Att 

undersöka orsak till patientens oro och skillnad i orosnivå mot patientens grundstämning 
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ingick inte i syftet för denna studie. Utöver skattningen av oro enligt NRS ingick endast två 

enkla demografiska frågor för patienterna samt frågor om erfarenhet och patientens 

operationstyp och anestesiform till anestesisjuksköterskan. Detta gjordes för att möta krav på 

konfidentialitet och anonymitet och ändå få fram bakgrundsinformation för 

undersökningsgruppen för att stärka resultatets eventuella generaliserbarhet.  

Anestesisjuksköterskorna fick fylla i en personlig kod för att möjliggöra kontroll av att inte 

samma sjuksköterska hade gjort majoriteten av bedömningarna. Tyvärr saknades den 

personliga koden på ungefär en fjärdedel av de ifyllda enkäterna vilket försvagar resultatets 

tillförlitlighet då dessa bedömningar teoretiskt kan ha gjorts av samma sjuksköterska. Tanken 

var att en individuell kod skulle delas ut till varje sjuksköterska. De två operationsenheterna 

hade olika personalsammansättning och den ena enheten hade under datainsamlingsperioden 

väldigt lite ordinarie personal och fick låna in anestesisjuksköterskor från en annan enhet. 

Detta faktum tillsammans med risken att en utdelad kod skulle glömmas bort ansågs ge 

onödiga svårigheter. Då inga naturliga koder som ej kunde härledas till person fanns 

tillgängliga på enheterna, och eftersom det fanns en risk att av personalen vald kod kunde 

förekomma hos fler än en person, valdes de tre första tecknen i personalens inloggning till det 

elektroniska journalsystemet som personlig kod. På enheter där personalen känner varandra 

väl skulle man kunna förstå vem koden tillhör då den består av initialer från för och efternamn 

vilket är en svaghet gällande konfidentialitet. Då enkäten stoppades i ett kuvert och förslöts 

och informationsbrevet tydliggjorde att denna information ej skulle härledas och redovisas i 

resultatet ansåg författarna att den ändå kunde användas. Därtill bedömdes frågornas natur 

inte vara alltför känsliga då bedömningarna gällde patientens oro och inte personliga åsikter 

om rutiner, arbetssätt eller kollegor och dylikt. Enkäterna från patient och 

anestesisjuksköterska förvarades av flera skäl åtskilt vilket medförde att 

anestesisjuksköterskans förmåga att bedöma oro ej framgick enbart av att se en 

anestesisjuksköterskeenkät. Många anestesisjuksköterskor valde att inte ange någon kod, om 

det berodde på ovilja, oro för att inte vara anonym, att informationen ej var tydlig nog eller att 

det missades är omöjligt att säga men det framkom åsikter som uttryckte skepsis mot att fylla 

i koden då den skulle kunna härledas till individ. Författarna är därför självkritiska då detta 

kan ses som ett informationsfel, genom bristande information i enkäterna, vilket hotar den 

interna validiteten (Björk, 2012) och författarna skulle vid eventuell liknande studie välja 

annat tillvägagångssätt. Då enkäterna också var kodade för att hålla samman patientens och 

sjuksköterskans svar utan någon identitet hos patienten kunde deltagarna i studien inte ångra 
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sin medverkan i studien vilket kan ses som en etisk svaghet samtidigt som det är en styrka då 

individen är omöjlig att spåra i resultatet. 

Studiens validitet anses relativt hög då en validerad mätskala används. Dock är det som mäts, 

oro, en subjektiv upplevelse som definieras på olika sätt av olika människor. Oro kan bero på 

många olika orsaker och författarna har valt att inte undersöka djupare vad varje patients oro 

bottnar i, utan har varit intresserade av oron i stunden inför operation och sjuksköterskans 

förmåga att identifiera denna. Den interna validiteten hade kanske kunnat styrkas genom att 

djupare analysera orsaken till patientens oro och på så sätt öka förståelsen för hur stor del av 

patientens upplevda oro som berodde på det dagkirurgiska ingrepp som de skulle genomgå. 

Det skulle då ha krävts mer omfattande frågeformulär och analyser av data men för studiens 

syfte och omfattning bedömdes det räcka att enbart efterfråga oron i stunden. Diskussioner 

om mätningar av subjektiva fenomen som oro väcker också frågor kring reliabilitet. Det är 

vedertaget att använda visuella analoga skalor såsom VAS för den subjektiva upplevelsen av 

smärta (Polit & Beck, 2013) varvid även den subjektiva upplevelsen av oro kan mätas på detta 

sätt och i form av en numrerad skala (NRS). I tidigare studier har man visat att det är validerat 

och reliabelt att använda NRS för skattning av oro preoperativt (Elkins, Staniunas, Hasan 

Rajab, Marcus & Snyder, 2004; Rosén, Svensson & Nilsson, 2008). 

Den externa validiteten hotas av det lilla urvalet (n=88), men för att få en uppfattning av för 

vilken grupp av patienter resultatet är giltigt fanns demografisk information, könsfördelningen 

var relativt jämn och medelåldern var 52 år. Här var bortfallet litet vilket ökar den externa 

validiteten. Tyvärr var bortfallet hos anestesisjuksköterskorna däremot relativt stort. Den 

utökade bakgrundsinformationen av operationstyp och anestesiform samt jämförelserna 

(n=60) mellan patient och sjuksköterska baseras således på en mindre urvalsgrupp vilket 

minskar möjligheten till genereliserbara jämförelser och minskar på så sätt också den externa 

validiteten. Av dessa ifyllda enkäter framkom en förväntad prevalens av olika operationstyper 

och anesteisformer, representativ för dagkirurgisk verksamhet vilket däremot styrker den 

externa validiteten. Att bortfallet av anestesisjuksköterskeenkäter var så stort ökar risken för 

ett snedvridet resultat då förmågan hos de som inte deltog inte tillkännages, resultatet kan 

alltså ha påverkats både positivt och negativt av de uteblivna svaren. I analysen av relation 

mellan antal yrkesverksamma år som anestesisjuksköterska och förmåga att skatta oro 

användes Chi 2-test. Resultatet blir mindre tillförlitligt när små urvalsgrupper används vilket 

var fallet i denna studie. Det skulle därför behövas en studie med större urvalsgrupp för att 

kunna få fram ett mer tillförlitligt resultat. Författarna har valt att inte redovisa resultaten för 
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de två operationsenheterna var för sig då antalet deltagare från vardera enhet skiljde sig åt 

mycket och typen av operationer som genomförs är liknande med skillnaden att den ena 

dagkirurgiska enheten kunde ta emot patienter med allvarligare grundsjukdomar än vad den 

andra kunde. Hade urvalet varit jämnt fördelat mellan enheterna skulle det ha kunnat stärka 

den externa validiteten då resultatet då hade kunnat sägas vara oberoende av lokalisation.  

Tidigare studier har visat att patienter som skall genomgå dagkirurgi upplever oro vilket även 

bekräftades i denna studie. Målsättningen med denna studie var att få en tydligare bild av 

patienters nivåer av oro och att undersöka en väsentlig del i omvårdnaden av dessa patienter, 

nämligen identifikation av deras oro. För att ytterligare förstå patienternas oro vilket inte 

undersöks i denna studie anser författarna att det finns anledning att göra ytterligare studier. 

Vidare skulle en mer djupgående studie av anestesisjuksköterskans tillvägagångssätt och 

eventuella instrument för att identifiera oro och vilka åtgärder denne vidtar för att minska 

patienternas oro vara intressant. En mer sammansatt bild av patienternas oro och 

anestesisjuksköterskornas bedömning och omvårdnad i samband med oro skulle öka 

kunskapen inom området. Detta skulle kunna leda till mer individuellt anpassad omvårdnad 

för att minska patientens preoperativa oro och öka det postoperativa välmåendet. 

 

Slutsats 

I majoriteten av de parvisa jämförelserna skattade anestesisjuksköterskan patientens oro 

korrekt, det fanns generellt en bra förmåga hos sjuksköterskorna att bedöma oro. I de fall där 

det skiljde mycket mellan patientens skattning och sjuksköterskans bedömning var det mest 

förekommande att sjuksköterskan överskattade patientens oro. Ett viktigt fynd var dock att det 

fanns ett litet antal patienter som skattade hög oro vilket sjuksköterskan inte identifierade. 

Denna studie visar att det finns ett behov av fler studier för att ta fram rutiner och 

vetenskapligt beprövade och användbara instrument för att bedöma patienters oro som 

anestesisjuksköterska. 
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 Patientenkät  

 

 

 

1. Ålder:  

 

2. Kön (ringa in):   Man  Kvinna  

 

3. Skattning av din oro just nu (ringa in): 

 

 

_____________________________________________________ 

0        1         2         3         4         5        6        7        8        9        10 

 

Ingen oro     Värsta tänkbara oro 

            

 

Lägg enkäten i kuvertet och förslut, den samlas sedan in av ansvariga för studien 

eller lämnas till anestesisjuksköterskan. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Anestesisjuksköterskeenkät 

 

1. Antal arbetade år som anestesisjuksköterska på operationsavdelning  

(ringa in): 

 

0-2 år  3-5 år 5-10 år >10år 

 

2. Skattning av patientens oro inför generell/ under regional anestesi (ringa in): 

 

_____________________________________________________ 

0        1         2         3         4         5        6        7        8        9        10 

 

Ingen oro     Värsta tänkbara oro 

 

3. Vilken typ av operation genomgår patienten, sätt kryss. 

o Bukkirurgi 

o Ortopedi 

o Gynekologi 

o Urologi 

o Övrigt 

4. Vilken typ av anestesi får patienten huvudsakligen, sätt ett kryss: 

o Generell 

o Regional 

o Lokal 

 

Var vänlig lägg enkäten i bifogat kuvert och förslut detta. Enkäten lämnas sedan 

till ansvariga för studien eller på postop. Tack! 

Bilaga 2 

Inidividuell kod  

(= första tre tecken i cosmic-

anv.namn) : ___________ 

 

Kommer EJ kunna härledas, se 

info-brev. 
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Information om deltagande i enkätstudie 

Hej! 

Vi är två studenter inom anestesisjukvård och som en del av vårt examensarbete 

delar vi nu ut en enkät till patienter som skall genomgå operationer. Nu ber vi 

om några minuter av din tid för att besvara vår enkät. 

Syftet med enkäten är att få en ökad förståelse för patienters oro. Enkäten 

innehåller tre frågor och tar inte mer än ett par minuter att besvara. Svaren 

kommer att behandlas anonymt och redovisas så att inga svar kan härledas till 

dig. Din anestesisjuksköterska kommer också delta i enkätundersökningen och 

fylla i uppgifter om din vård under operationen men det kommer inte heller 

kunna härledas till dig. Det kommer inte heller påverka din vård eller 

behandling. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och ditt val att delta eller ej kommer 

inte att påverka din behandling. Genom att delta kan du hjälpa till att öka 

förståelsen om patienters upplevelse av oro inför operation vilket kan vara till 

hjälp för andra i framtiden.  

Enkäterna kommer att behandlas och förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga 

ej kan ta del av dem. Innehållet i dem är konfidentiellt och inget kommer att 

kunna härledas till dig som person. 

Denna studie genomförs som en del i utbildningen till specialistsjuksköterska 

inom anestesisjukvård vid Uppsala Universitet och resultatet kommer att 

publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (Diva) http://www.diva-portal.org/. 

Frågor besvaras därför av oss som är ansvariga för studien och inte av 

personalen på operationsavdelningen där du behandlas. 

Deltagandet är helt frivilligt och kommer inte att påverka din behandling i dag 

eller i framtiden. 

Om du önskar ytterligare information eller har frågor är du välkommen att 

kontakta oss via e-mail: 

Jonny Bengtsson    Jessica Rehnsfeldt  

Jonny.Bengtsson.7864@student.uu.se  Jessica.Rehnsfeldt.1028@student.uu.se 
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Information om deltagande i enkätstudie 

Hej! 

Vi är två anestesisjuksköterskestudenter från Uppsala Universitet som nu skall 

skriva examensarbete med enkäter som datainsamlingsmetod.  Syftet med 

studien är att öka förståelsen för preoperativ oro hos dagkirurgiska patienter. 

För att kunna ge bästa möjliga vård är det viktigt att känna till patienternas 

preoperativa upplevelser. För att få en bättre kunskap om detta genomför vi nu 

en enkätundersökning. Du är utvald att delta då du arbetar som 

anestesisjuksköterska och möter patienter som skall genomgå dagkirurgiska 

ingrepp.  

Det är helt frivilligt att delta i studien men genom att delta kan du hjälpa till att 

öka förståelsen för patienters upplevelse inför operation vilket kan ligga till 

grund för utveckling av den preoperativa omvårdnaden. 

Enkäten innehåller fyra frågor som skall besvaras efter mötet med patienten. 

Som anestesisjuksköterska kommer du under studieperioden att träffa flera 

patienter som skall vara med i studien och du tilldelas därför en kod, detta för att 

kunna sammanställa resultatet korrekt men du personligen kommer inte att 

kunna härledas i resultatet. 

Enkäterna och dess innehåll kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas 

på gruppnivå. Enkäterna kommer att behandlas och förvaras på ett säkert sätt så 

att obehöriga ej kan ta del av dem.  

Denna studie genomförs som en del i utbildningen till specialistsjuksköterska 

inom anestesisjukvård vid Uppsala Universitet och resultatet kommer att 

publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (Diva) http://www.diva-portal.org/. 

Deltagandet är helt frivilligt men vi är tacksamma för ditt deltagande. 

Om du önskar ytterligare information eller har frågor är du välkommen att 

kontakta oss via e-mail: 

Jonny Bengtsson    Jessica Rehnsfeldt  

Jonny.Bengtsson.7864@student.uu.se  Jessica.Rehnsfeldt.1028@student.uu.se 
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