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Sammanfattning Inför en operation med generell anestesi upplever en 

stor del av patienterna oro som uttrycker sig på olika 

sätt. För att patienten ska kunna uppleva trygghet 

och delaktighet i sin vård är en god vårdrelation 

mellan anestesisjukskörskan och patienten centralt. 

Genom information kan patientens oro minska samt 

upplevelse av trygghet öka. Syftet med studien var 

att belysa patientens upplevelse av 

patientinformationen. Studien utfördes med 

kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Studien inkluderade fyra patienter som 

var klassificerade enligt ASA 1-2 och var mellan 18 

och 65 år. Akuta operationer exkluderades. 

Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys och två kategorier, upplevelse av 

information och anhörigas på verkan framkom. 

Resultatet visade att patienter upplevde att god 

information angående anestesin skapade trygghet 

hos patienter och därigenom mindre oro inför 

operation. Anhörigas stöd bidrog också till ökad 

trygghet men kunde också vara en källa till oro 

beroende på anhörigas tidigare erfarenheter. På 

grund av varierande upplevelser hos olika patienter 



 
 

angående information finns ett behov av vidare 

fördjupningar i ämnet.  
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Abstract Before a surgical procedure with general 

anaesthesia, it is common for a variety of patients to 

experience anxiety and fear. Establishing a 

professional relationship between the nurse 

anaesthetic and the patient is essential in order for 

the patient to feel safe and involved in his or her 

own care. Keeping the patient informed helps 

reducing anxiety and fear and increases the patients’ 

experience of feeling safe. The aim of this thesis was 

to illuminate patients’ experiences of the 

information before a surgical intervention. The 

thesis was designed with a qualitative design, thus 

qualitative content analysis was used for the data 

analysis. Four patients classified as ASA-class 1-2, 

and between the ages of 18 and 65 were included. 

Urgent surgeries were excluded. Semi structured 

interviews were used to obtain the data, where two 

categories emerged, the experience of information 

and the effect of relatives and close acquaintances. 

The results showed the patients experienced a 

feeling of being safe and thereby experienced a 

reduced amount of anxiety and fear before the 

surgical procedure. Relatives and close 



 
 

acquaintances could enforce the patients’ feeling of 

being safe but could also be a source of anxiety and 

fear depending on their experience prior to the 

patients care. Due to different patients’ experiences 

the need involving the information there is a need 

for further studies.  
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Inledning 
Inför en operation med generell anestesi upplever en stor del av patienterna oro som uttrycker 

sig på olika sätt. För att minska oron är det viktigt att tillgodose patienternas behov av 

information med ett professionellt bemötande, vilket är en del av anestesisjuksköterskans 

ansvar. Detta bemötande måste vara individanpassat då alla patienter är olika och har olika 

informationsbehov (Valeberg, 2013). Patienter med minskad oro och rädslor kräver mindre 

anestesiläkemedel och detta kan eventuellt leda till kortare vårdtider (Fitzgerald & Elder, 

2008; Kil, et al. 2012). Mitchell (2010) beskriver ett behov av vidare forskning för att 

klargöra informationens betydelse för patienterna då de visat sig att många patienter upplever 

oro i samband med generell anestesi. 

 

Bakgrund 

Anestesiologins bakgrund 
Begreppet anestesiologi kommer från grekiskan och betyder icke känsel (Halldin, 2005). 

Vetenskapen har en lång historia men det är framför allt sedan 1800-talet som anestesiologin 

utvecklats till en medicinsk metod med ursprung ur eteranvändning som senare ledde till 

utvecklandet av inhalationsanestesi. Även intravenös anestesi utvecklades under 1800-talet 

med den första intravenöst administrerade anestesin 1872. Under samma tidsepok gjordes den 

första kliniska orala intubationen. I början av 1900-talet infördes de första iakttagelserna av 

anestesidjup och något senare introducerades även cirkelsystemet med koldioxidabsorption. 

Den nya tidens anestesiologi i Sverige har sin början på 1930-talet där den första 

administrerade anestesin gavs 1933. I början av 1940-talet påbörjades en ny epok inom 

anestesiologin med införandet av muskelrelaxantia och den första tjänsten som anestesiläkare 

tillsattes 1940 och Torsten Gordh blev då den första anestesiläkaren på den europeiska 

kontinenten (ibid). 

 

Generell anestesi 
Den generella anestesin används för att underlätta en kirurgisk intervention. Läkemedel som 

ges i samband med anestesin har en reversibel påverkan på autonoma och somatiska 

reaktioner, vilket försätter patienten i ett kontrollerat medvetslöst tillstånd. Dagens 

anestesimetoder är en kombination av läkemedel med specifika farmakologiska effekter, 

vilket leder till att anestesidjupet kan bestämmas utifrån den individuella situationen, för att 

ge en adekvat anestesi (Sandin, 2005).  

 

Intravenös induktion av anestesi är sedan länge en vanlig förekommande metod som 

eliminerar medvetande på ett förutsägbart sätt. Efter induktion underhålls generell anestesi av 

antingen intravenösa anestetikum alternativ inhalationsanestetikum. Vid intravenös anestesi 

används idag vanligtvis propofol som underhållsanestesi och vid inhalationsanestesi används 

vanligen sevofluran. I kombination av anestetikum ges vanligtvis en opiod som tillägg, ofta 

fentanyl eller remifentanil. Opioder är en av de vanligaste orsakerna till postoperativt 
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illamående och kräkning (PONV) och ska därför inte administreras mer än vad som anses 

vara nödvändigt (Stenqvist, 2005). 

 

Under generell anestesi ska kontinuerliga kontroller utföras för att undersöka om patienten har 

en adekvat anestesi. Medvetandenivån under operation avgörs dels av läkemedelspåverkan 

samt även av yttre stimuli. Vid mindre yttre smärtsamma stimuli kan patienten erhålla en 

adekvat anestesi med mindre doser anestetikum. Därför är det viktigt att följa kirurgens 

arbete, bedöma hur mycket smärtstimuli kirurgin ger och eventuellt planera att administrera 

mer smärtlindring (Valeberg, 2013). Vilken koncentration som krävs för att uppnå en adekvat 

anestesi beror på bland annat smärtupplevelse, somatiska reaktioner så som muskelförsvar 

samt avvärjningsrörelser, autonoma reaktioner exempelvis endokrin påverkan, 

hyperventilation, hypertension takykardi (Sandin, 2005; Valeberg, 2013). 

 

Patientperspektiv 

Många patienter upplever oro i samband med att opereras (Mitchell 2008; Mitchell, 2010; 

Mavridou, Dimitriou, Manataki, Arnaoutoglou & Papadopoulos, 2013). Orosmomenten 

omfattar bland annat rädslor relaterade till anestesin, patologiska fynd och smärta. Ett 

preoperativt samtal som bygger på bland annat information kring momenten kring 

operationen kan skapa en känsla av trygghet som sedan medför ett lugn hos patienten. 

(Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von Post, 2003). För att kunna skapa en god relation med 

patienten är det centralt att patienten upplever delaktighet i sin vård (Ekman & Norberg, 

2013).  

 

Olika patienters individuella skillnader påverkar risken för att uppleva rädsla inför anestesi. 

Ålder, kön, utbildning, vald anestesimetod samt tidigare erfarenhet av anestesi är olika 

faktorer som påverkar risken för att uppleva rädslor (Pokharel, Bhattarai, Tripathi, Khatiwada 

& Subedi, 2011). Fitzgerald och Elder (2008) beskriver vidare att den värsta dödrädslan 

upplevs hos patienter utan tidigare erfarenheter av operation. Samma studie visar också att 

denna patientgrupp har störst nytta av information för att minska sin oro och rädsla. 

Awareness var ett annat orosmoment hos upp till hälften av 247 patienter i Spitellie, Holmes 

och Dominos (2002) studie. Awareness är detsamma som varseblivning och är en benämning 

på en situation under anestesin där patienten som egentligen ska vara sövd har varit helt eller 

delvis medveten om situationen (Stenqvist, 2005). Spitellie et al., (2002) beskriver awareness 

som den näst största oron efter dödsrädsla. I studier har det visat sig att patienter med mycket 

oro och rädslor har ett större behov av exempelvis propofol för att minska oro och nå ett 

adekvat anestesidjup (Kil et al., 2012; Maranets & Kain, 1999).  

 

Sjuksköterskans informationsansvar 
Patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp i generell anestesi är i behov av individuell och 

individanpassad information. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är sjuksköterskan 

skyldig att ge varje individ behovsanpassad information (SFS: 1982:763) men också att 

informera patientens anhöriga kring anestesiprocessen (Wiklund, Kasche & Halldin 2005). 
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Att informera både patienten och dennes anhöriga är en central del i den personcentrerade 

omvårdnaden som kan öka möjligheten för patienten att uppleva delaktighet i sin vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Innan operation är patienten i behov av information 

angående exempelvis fasteregler, premedicinering, anestesimetod samt förekomster av 

postoperativa besvär i form av illamående och smärtor (Valeberg, 2013). Genom god 

information kan patientens oro minska samt upplevelse av trygghet öka. Informationen skall 

bestå av både obligatorisk information men också vara individuellt anpassad till varje patient, 

där det även skall finnas utrymme för individuella frågor (Valeberg, 2013).  
 

Under en kort tid uppstår en relation mellan anestesisjuksköterskan och patienten där 

patientens individuella behov, värderingar och förväntningar utgör grunden för arbetet 

tillsammans med denna individ. Målet är att patienten ska bli sedd och förstådd utifrån den 

hon är (Ekman & Norberg, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I samband med 

sjukdom och svåra livshändelser, exempelvis att lämna bort ansvaret för sig själv till någon 

annan i samband med en operation, kan ens egen uppfattning om ens identitet hotas och det är 

anestesisjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att bevara eller rekonstruera sin identitet 

för att undvika kaos och göra verkligheten hanterbar och meningsfull (Ekman & Norberg, 

2013). 

 

Genom att utveckla sjuksköterskans förmåga till att förmedla information kan också 

utveckling av kommunikationen ske vilket möjliggör en förbättring av personcentrerad vård. 

En förbättrad kommunikation mellan kollegor också är positivt för verksamheten (Nørgaard, 

2011). Detta är i linje med vad Svensk sjuksköterskeförening (2010), Carlström, Kvarnström 

och Sandberg (2013), Norberg och Ekman (2013) samt Sävenstedt och Florin (2013) 

beskriver utifrån specialistsjuksköterskans kompetensområden gällande personcentrerad vård, 

samverkan i team samt information. Genom att utveckla kompetensområdena ökar också 

patientsäkerheten (ibid). Utveckling av kommunikation och förmedling av information 

minskar också risken för att patienten glömmer bort särskild information, då den ibland kan 

anses för omfattande (Naalsund & Steen-Hansen, 2013). 

 

När patienter inte får tillgång till information som de är i behov av ökar också riskerna för att 

förvärra upplevelserna av oro, ångest och smärtor (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 

2003; Rosén, Berg, Lundman & Mårtensson, 2010).  

 

Problemformulering 
Studier har visat att många patienter inför en operation upplever både oro och rädslor 

angående generell anestesi, exempelvis att känna smärta, att dö och att uppleva awareness. 

Genom att studera patienters upplevelse av patientinformationen ökar möjligheten att kunna 

individanpassa informationen ytterligare för att förebygga en negativ upplevelse av att 

genomgå generell anestesi i samband med en operation. 

 



4 
 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa hur patienterna upplever informationen inför en operation. 

Metod 

Design 
Studien utfördes med kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Polit & 

Tatano Beck, 2010). Denna design valdes för att undersöka patienters upplevelser av 

patientinformationen i samband med anestesiprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Urval 

Studien inkluderade fyra patienter och var en pilotstudie. För att inkluderas i studien skulle 

patienterna vara klassificerade enligt ASA 1-2, vara mellan 18-65 år samt genomgå en 

operation med generell anestesi som anestesimetod. Kriterierna valdes för att undersöka 

upplevelsen av patientinformationen i anestesiprocessen hos relativt friska patienter. Patienter 

som opererades i ett akut sammanhang exkluderades för att den perioperativa processen 

skiljer sig åt mot vad som planeras i det icke-akuta sammanhanget. Informanter som 

uppfyllde inklusionskriterierna samt samtyckte till att delta inkluderades. Innan skriftligt 

samtycke inhämtats fick de både skriftlig och muntlig information för att patienterna skulle få 

tid att reflektera över sitt deltagande och för att kunna få möjlighet att neka till deltagande. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde med intervjuer. Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade 

frågor utifrån en intervjuguide (Kvale, 2009). Dagen innan operation tillfrågades möjliga 

informanter om deltagande och de fick både muntlig och skriftlig information. De tillfrågades 

även om godkännande att båda författarna skulle delta under intervjuerna. I samband med 

intervjudagen, dagen efter operationen, inhämtades skriftligt informerat samtycke. Genom att 

använda semistrukturerade frågor kan forskaren fokusera på vilket område som ska 

undersökas, men kan inte förutse svaren. Under intervjuerna kunde forskaren uppmuntra 

informanten om att prata fritt om ämnet som efterfrågades (Polit & Tatano Beck, 2010). 

Längden på intervjuerna var ca 15 min, och genomfördes väl avskilt på avdelningarna där 

patienterna var inneliggande på två sjukhus i västra Sverige. Intervjuerna genomfördes 

postoperativt på avdelning dagen efter operationen.  

 

Bearbetning av data 

Inspelat material har transkriberats och textmaterialet bearbetats i olika steg i enlighet med 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för en kvalitativ analysprocess. Inledningsvis skapas 

en helhetsbild genom att flera gånger läsa igenom textmaterialet för att sedan identifiera 

meningsbärande enheter som avidentifierades och varje informant fick ett nummer för 
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presentation av citat i resultatet. Meningsbärande enheter kan antingen vara kortare stycken 

eller meningar. Enheterna kondenseras sedan, vilket innebär att de förkortas utan att förlora 

sin betydelse. Kodning sker när meningsbärande enheter kondenserats för att kunna granska 

innehållet i texten ytterligare. Därefter framkom två kategorier av flera koder och den enda 

kategorin fick två subkategorier, (tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori 

Jag har en syster som gått 

genom samma sak… det 

var exakt samma sak som 

hon gjorde. Så hon har ju 

liksom peppat mig och 

styrkt mig så det var ju just 

sövningsgrejen var just det 

man var rädd för  

Jag har en syster som 

gått genom samma 

sak. Hon har peppat 

och styrkt mig för det 

jag var rädd för. 

Anhörigs erfarenhet 

som utgör stöd.  

Anhörigas påverkan 

 

Forskningsetik 

Studien har genomförts enligt Helsingforsdeklarationen (WMA Declaration of Helsinki, 

2014) och i enlighet med lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor har etikprövningsnämndernas riktlinjer följts och en etikansökningsblankett fyllts i 

och skickats till den lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Sektionen för Hälsa 

och Samhälle vid Högskolan i Halmstad, diarienummer UI 2013/431. Författarna informerade 

och inhämtade godkännande av verksamhetschefen för berörda operationsavdelningar på 

sjukhusen i Halland, (bilaga C). Deltagarna fick innan intervjustart både muntlig och skriftlig 

information (bilaga D) samt lämna ett skriftligt informerat samtycke om sitt deltagande och de 

informerades om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att specifik förklaring 

krävdes. Intervjuerna spelades in digitalt, transkriberades av författarna och avidentifierades. 

De digitala intervjuerna överfördes till ett USB-minne för förvaring. Efter avslutad studie 

förvaras allt konfidentiellt material säkert och inlåst på Högskolan i Halmstad utan obehörig 

åtkomst i enlighet med EPN (2013).  

 

Resultat 
Efter bearbetning samt genomgången innehållsanalys framkom två kategorier: Upplevelse av 

information samt anhörigas påverkan på informationsbehovet. Då patienter beskrev både 

positiva och negativa upplevelser av informationens inverkan på deras upplevelse delades 

denna kategori in i två subkategorier, positiva och negativa upplevelser av 

patientinformationen. 



6 
 

Upplevelse av information 
Kategorin beskriver hur patienterna upplevde informationen preoperativt. Informationen som 

berör hur anestesin gick till ansågs i flera fall som god men kunde också upplevas negativt.  

 

Positiva upplevelser av patientinformation 
Att tidigt få träffa anestesiolog, själv ta upp egna reflektioner få information underlättade. 

 

Det var också väldigt bra information innan och man får träffa narkosläkare innan och då får 

man ju också en chans ifall man har några frågor att ställa dem (4) 

 

Patienten reflekterade vidare över sin upplevelse av att komma in på operationssalen och 

beskrev hur informationen medförde en upplevelse av trygghet.  

 

Sen just det här att man väl är på plats i operationssalen, är det här också att man hela tiden 

får information vad de gör för någonting och det gör ju att man känner sig trygg i situationen 

(4) 

 

God information gav en god insikt till patienterna angående postoperativ smärta och 

illamående. Det preoperativa samtalet sågs som mycket positivt då det fanns en möjlighet att 

direkt fråga någon som kunde besvara frågeställningar. De visade sig även att om patienterna 

hade någon de kunde vända sig till med frågor som uppkom efter hand sågs som positivt. 

Preoperativt innan sövning upplevdes det positivt att personal berättade vad som skedde vilket 

ingav en trygghet i situationen samt att det frågades hur patienten mådde och om allt var bra 

utifrån omständigheterna. 

 

De frågar ju hela tiden också om det går bra… Är du orolig? Är det någonting och så där så 

att det skapar ju en trygghet att man känner att man både får information och får en chans att 

fråga om det skulle vara någonting (4) 

 

Trots att en annan patient upplevde sig informerad angående anestesiprocessen kunde 

upplevelsen präglas av överraskning över hur snabbt patienten var tillbaka vid medvetande 

efter att operationen var klar.  

 

Jag har fått information också tycker jag om narkostillvägagångssättet. Sen kan man ju bara 

tänka efteråt ’Oj,var det så enkelt?’… det gick så väldigt fort och smidigt (1) 

 

Att vara informerad om och förberedd på att postoperativ smärta kunde uppstå underlättade 

situationen när smärtan upplevdes, däremot blev en patient överraskad när även illamående 

dagen efter tillkom då han inte var förberedd på detta. En annan patient reflekterade kring sitt 

postoperativa illamående, hur han hade diskuterat detta tidigare på operationssalen och att han 

också blev överraskad när det väl kom.  

 

De har frågat om alla möjliga grejer och jag har ju aldrig.. alltså.. inga allergier, inga 
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åksjukeproblem eller något i den stilen, så att det.. Det var inget som jag hade diskuterat 

innan och det kom precis liksom (1) 

 

Negativa upplevelser av patientinformationen 
Tankar som preoperativt dök upp hos patienterna som påverkade deras upplevelse innefattade 

en viss oro att inte bli sövd tillräckligt djupt samt rädslor för att känna smärta i samband med 

ingreppet. Att inte riktigt tro på den informationen man fått tidigare ledde till en skepsis.  

 

…jag fick den informationen men jag.. alltså.. på något sätt inbillade jag mig att jag inte 

trodde på den riktigt, att jag verkligen skulle vara så djup så att man inte skulle känna något, 

man tänker.. man.. det var något av det där som.. som man var lite oroad, ’undrar om man 

kommer känna någonting’ (1) 

 

Även om informationen sågs som god överlag kunde den vid vissa tillfällen bli överflödig. En 

patient fördjupade sin upplevelse av hur svårt det var att ta in all den givna informationen.  

 

Vad fick jag för information… Alltså ärligt talat, jag kommer inte ihåg hälften av vad de sa… 

Jag tror inte man lyssnar tillräckligt bra på allting, det är ju rätt mycket grejer, det är ju 

tabletter hit och grejer dit (1)  

 

I samband med att komma in på operationssalen uppstod en mängd tankar och mycket hände 

samtidigt vilket försvårade förmågan att uppleva delaktighet.   

 

De förklarade lite grann. De förklarade en grej så hände det fem saker (2)  

 

Något som skapade och förstärkte oron hos patienterna var att om de haft någon anhöriga med 

negativ vårdupplevelse och att de inte fått information vad som orsakade detta. Det blev då en 

oro för att de själva skulle råka ut för en liknande händelse. Tidigare traumatiska 

informationsbrister kring en närståendes anestesi som påverkade en patients initiala 

upplevelse av sin egen anestesiprocess.  

 

…man fick ju kanske inte all information. Han fick väl någon kramp när de sövde ner honom 

tror jag, och jag uppfattade det som att han inte vaknade och det sitter inne i mig. Det blir en 

återkoppling dit för mig (3) 

 

Anhörigas påverkan  
Kategorin beskriver hur patienten påverkas på både ett positivt och ett negativt sätt av 

anhöriga. Det framkom att anhöriga till viss del kunde informera samt inge trygghet om 

situationen, dels utifrån egen kunskap alternativt en liknande upplevelse som de själva varit 

med om. Även när patienten uppvisade oro kunde anhöriga lindra detta genom samtal.  

 

Jag har en syster som gått genom samma sak… det var exakt samma sak som hon gjorde. Så 
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hon har ju liksom peppat mig och styrkt mig så det var ju just sövningsgrejen var just det man 

var rädd för (3)  

 

En negativ situation däremot som en anhörig varit med om i samband med generell anestesi 

kunde ge upphov till rädslor. Patienterna såg även sina anhöriga som ett stort stöd genom att 

närvara, även om de inte hade kunskap inom anestesins område. Även vid de tillfällen då 

mycket information gavs till patienterna, framkom det att det var ett stort stöd att någon av 

deras anhöriga närvarade då det kunde vara svårt för patient att ta in all information på egen 

hand.  

 

Jag har ju min man som varit med hela vägen men han vet ju inte så mycket men han är en 

otrolig stötta. Finns ju inget bättre att kunna ha det är ju skönt att kunna ha en sådan (3) 

 

Patienterna upplevde då att anhöriga vågade ställa frågor angående anestesi som de inte 

vågade själva. De erfarenheter som anhöriga hade med sig från liknande situationer hade en 

stor inverkan på patienten exempelvis angående illamående och smärta. Efter operationen 

kunde patienternas erfarenheter skilja sig från det som anhöriga upplevt. Det visade sig även 

att anhöriga till viss del kunde uppvisa större oro än vad patienterna själva gjorde.  

 

Sen har man ibland vänner som är mer oroliga än vad man själv är och det är så stort och så 

där det mer att dem reflektera över det och sådär (4) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Utifrån syftet att belysa patientens upplevelse av patientinformationen valdes en kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer. Digital inspelningsutrustning användes som gav 

författarna möjlighet att fokusera sig på att aktivt delta i intervjun och att aktivt lyssna på 

informanten. En möjlig negativ inverkan med utrustningen var att informanterna initialt 

upplevde nervositet. Dock informerades informanterna dagen innan intervjuerna tog sin 

början om inspelningen av intervjuerna. Möjligtvis skulle informationen kunna leda till att 

deras nervositet kunde minska när patienterna kunde förbereda sig mentalt. Intervjuernas 

längd och innehåll bedömdes som tillräckliga för att kunna bearbeta och framställa ett 

resultat. 

 

Intervjuerna planerade att genomföras förutsättningslöst för att kunna få svar som svarade mot 

syftet, men förutsättningslösheten utmanades då författarnas erfarenheter och 

intervjukunskaper förändrades kontinuerligt under de olika intervjuernas gång. Vårt mål var 

att användas intervjuer av semistrukturerad karaktär med intervjuguide för att fokusera på 

ämnet i samtalet som kunde svara mot syftet. Då författarna var studenter och inte helt 

införstådda med anestesiprocessens tillvägagångssätt initialt fanns det en risk att de inte helt 

kunde förstå hur informanterna reflekterade kring sina upplevelser. Med en ökad erfarenhet 

genom intervjuerna utvecklades följdfrågorna som utgick ifrån intervjuguiden. 
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Transkribering utfördes och ledde till identifiering av 56 meningsbärande enheter. 

Kondensering av de meningsbärande enheterna skedde och kodades av båda forskarna och 

sedan analyserades datamaterialet med en kvalitativ innehållsanalys där två kategorier 

framkom som tydligt svarade mot syftet, vilket anses stärka vald analysmetods lämplighet för 

studien då ett fenomen ska beskrivas (Graneheim & Lundman, 2004). Dataanalysen utfördes 

med ett så objektivt perspektiv som möjligt men författarnas subjektiva förståelse kan inte 

undvikas. Studiens tillförlitlighet och giltighet förstärks när forskaren noggrant beskriver hur 

dataanalysen gått till. I och med att syftet har besvarats stärkts giltigheten ytterligare (ibid). 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det läsaren som kan besluta om hur överförbart 

resultatet är till andra anestesiprocesser eller patienter. Resultatet överensstämmer med 

tidigare forskning utifrån vilka rädslor och orosmoment som belyses. Ett ökat urval skulle 

kunna öka chansen till överförbarhet vad gäller informationens betydelse för upplevelsen av 

anestesiprocessen. Möjligheter att upprepa och fördjupa studien finns. 

 

Resultatdiskussion 
När dataanalysen genomförts framkom två kategorier, upplevelser av information och 

anhörigas påverkan. När upplevelser av information analyserades framkom två subkategorier, 

positiva och negativa upplevelser Då resultatets kategorier utgår från syftet bedömdes 

resultatet relevant för studien. 

 

Att kunna ge individanpassad information till både patienter och anhöriga utifrån ett 

personcentrerat perspektiv är en central del av anestesisjuksköterskans omvårdnadsansvar och 

kompetensområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Ett behov finns att utforska 

informationens betydelse (Mitchell, 2010) vilket nu har utmynnat i två huvudkategorier. 

 
Det är sedan tidigare känt att patienter med minst erfarenhet av generell anestesi har störst 

nytta av information (Pokharel et al., 2011). Fitzgerald och Elder (2008) belyser vidare att en 

yngre patientgrupp utan erfarenheter av att genomgå generell anestesi har störst behov av en 

kortare skriftlig information. Vårt resultat visade på att det individuella informationsbehovet 

dock varierade. Förvisso hade en informant tidigare genomgått generell anestesi och upplevde 

en trygghet utifrån att det gått bra men det fanns informanter som inte upplevde någon 

särskild oro kring anestesiprocessen även om reflektioner kring rykten från anhöriga belystes. 

Då informanterna var mellan 40 och 65år finns även ett åldersperspektiv att beakta. Att själv 

kunna konkretisera eventuella risker och deras omfattning upplevdes lugnande och sågs som 

en källa till trygghet. Däremot upplevde en informant en mängd rädslor och orosmoment som 

kunde lindras med information i flera olika steg, allt från i samband med anestesiläkarens 

bedömning tills att patienten var inne på operationssalen i samband med operationen.  

 

Att bekräfta patienten preoperativt innan anestesin främjade både trygghet och säkerhet, vilket 

också Naalsund och Steen-Hansen (2013) betonar, då en trygg patient lättare tar in 



10 
 

information samt därigenom upplever mindre oro, smärtor och rädslor (Ehnfors & Ehrenberg, 

et al., 2003). Genomgående upplevdes informationen tillräcklig och ibland även överflödig. 

Flera informanter belyste hur de fick tillräcklig information, trots att de inte all information 

för att kunna återberätta den. Att informanten fick information tillsammans med anhörig 

kunde också upplevas stärkande. Detta är i enlighet med vad både Svensk 

sjuksköterskeförening (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) och Wiklund et al. (2005) 

beskriver utifrån anestesisjuksköterskans ansvarsområde innefattande information till 

patienter och anhöriga. Välinformerade patienter kan ibland ha ett mindre behov av 

anestesiläkemedel då de kräver mindre doser än de som upplever sig oroliga (Fitzgerald & 

Elder, 2008; Kil et al., 2012). 

 

I en studie av Pokharel et al., (2011) framkommer att olika patienter har olika egenskaper som 

påverkar risken för att uppleva rädsla inför anestesi, exempelvis ålder, kön, utbildning, vald 

anestesimetod samt tidigare erfarenhet av anestesi. I resultatet framkom det att hur patienter 

upplevde anestesirelaterad information berodde på flera olika av dessa faktorer samt att 

individuella skillnader påverkade. 

 

Att patienten känner sig trygg påverkar upplevelsen av anestesiprocessen som helhet. För att 

patienten skall kunna uppleva detta måste de vanligaste rädslorna motarbetas. Rädsla och oro 

inför anestesi är en vanligt förkommande företeelse inför operation bland patienterna 

(Mavridou et al., 2013). Resultatet visade även att awerness var en rädsla som kunde minskas 

av med hjälp av god information för att påvisa hur sällan detta fenomen uppstår. Spitellie et 

al., (2002) beskriver awareness som den näst största oron efter dödsrädsla. Studien påvisade 

att bli inlagd dagen innan operation upplevdes som lugnande samt vara först på 

operationsprogrammet visade sig vara lugnande då senare operation medförde oro. 

 

Trots de vanligaste rädslorna för att genomgå generell anestesi visade sig upplevelsen vara 

positiv om operationen som var planerad, planerades att ta lång tid. Dock framkom det att 

tidsperspektivet under generell anestesi vara svårtolkat för patienten, då plötsligt insomnade 

till uppvaknade flera timmar senare hade patienterna inget tidsperspektiv på hur lång tid som 

passerat. Oron samt nervositet inför operation är nästan oundvikligt hos alla patienter, vilket 

stämmer överrens med tidigare forskning (Mitchell, 2008; Mitchell, 2010; Mavridou et al., 

2013). En del patienter har av tidigare erfarenhet en viss förståelse för vad som ska ske, vilket 

överrensstämmer med Fitzgeralds och Elders (2008) där de beskriver ökad förekomst av oro 

och rädslor hos patienter med mindre erfarenheter. Dock framkom det även i vår studie att 

ingen tidigare sjukhuserfarenhet kunde upplevas positivt.  

 

Då nervositeten är svårstyrd och mycket individuell, måste omhändertagandet vara 

individuellt och patienten kan lugnas till stor del genom relevanta personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder (Naalsund & Steen-Hansen, 2013; Ekman & Norberg, 2013). Det är 

viktigt att anestesisjuksköterskan skapar tillit för patienten så att denna känner sig trygg. Även 

om det framkom i resultatet att patienten hade svårt att ta till sig all information, skapades en 

tillit då anestesisjuksköterskan hela tiden berättade vad som skedde samt vad som kom att ske 

och varför vissa handlingar utfördes (Naalsund & Steen-Hansen, 2013).  



11 
 

 

Anhörigas påverkan på hur patienten upplevde informationsbehovet kring anestesiprocessen 

berodde till stor del vilken typ av tidigare erfarenheter de anhöriga hade. Några informanter 

upplevde att de hade anhöriga som hade funktionen som stöd, som kunde vända sig till de 

med frågor och ibland också existentiellt stöd. En annan informant hade istället anhöriga som 

istället var mer oroliga och rädda kring anestesin, vilket inte påverkade informanten som 

upplevde sig själv trygg i sin situation.  

 

Anhörigas rädslor som riskerade att påverka patienten grundade sig i både tidigare 

erfarenheter eller rykten. I vissa fall kunde patienten uppleva mer ängslan av anhörigas 

påverkan medan i andra fall förblev patienten opåverkad och kunde finna stöd och trygghet i 

bland annat informationen från sjuksköterskan, vilket är en del av sjuksköterskans ansvar. 

Genom vårdrelationen kan patienten stödjas och få möjlighet att uppleva delaktighet i sin vård 

vilket är centralt för den personcentrerade vården (Ekman & Norberg, 2013; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Resultatet belyser också att anhöriga kan inge trygghet kring 

patientens anestesiprocess genom att både hjälpa patienten att ta in information samt fungera 

som stöd och resurs när existentiella reflektioner uppstår. 

 

Genom att inkludera både patienter och anhöriga underlättar man möjligheten för patienten att 

uppleva trygghet att kunna utmana sina rädslor och oro (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; 

Wiklund et al., 2005). Att anhöriga således kan fungera som ett extra par öron kan underlätta 

för patienten. 

 

Konklusion 
Slutsatsen av denna studie är att patienten upplever sedan tidigare orosmoment och rädslor. 

Upplevelsen av oro samt rädslor inför operation kan minskas om god information ges utifrån 

patientens individuella behov. Anhörigas påverkan på patientens upplevelse kan både vara 

positiv och negativ. På grund av varierande upplevelser hos olika patienter angående 

information finns ett behov av vidare fördjupningar i ämnet. Dessutom är denna pilotstudies 

urval för litet för att dra några ytterligare slutsatser. 

 

Implikation 
Genom en ökad kunskap av patienters upplevelse av patientinformationens kan 

anestesisjuksköterskan tillgodose patienternas individuella önskemål och skapa en tryggare 

vårdmiljö i samband med en operation och generell anestesi med minskad oro som följd. 

Välinformerade patienter upplever minskad oro och därigenom kan anestesin utföras med 

mindre mängd läkemedel med ofta kortare vårdtider som följd och minskade 

läkemedelskostnader. 
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