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 Sammanfattning Dagkirurgi verksamheten ökar och det 

pågår en debatt om vilken anestesiform som 

är mest lämpad för denna verksamhet. 

Snabb återhämtning, god kvalitet, kostnads 

effektivitet och få biverkningar är målen för 

att få patienten att kunna gå hem samma 

dag. En kvantitativ studie med en enkät 

framkonstruerad för studiens syfte utfördes. 

Syftet med studien var att undersöka vad 

om avgör om en patient skrivs ut tidigt eller 

sent vid dagkirurgi med sövningsmetod 

intravenös anestesi Target Controlled 

Infusion TCI eller Total Intraveös Anestesi 

TIVA. 20 stycken patienter på en dag-

kirurgisk avdelning observerades post-

operativt av ansvarig sjuksköterska, som 

fyllde i frågorna i enkäten. I resultatet fram-

kom det att ålder, smärta postoperativt, en 

längre operationstid med längre sövningstid 

och könsskillnader har betydelse för hur 

snabb utskrivning sker postoperativt. 

Vidare i en fullskalig studie bör vara 

inriktad på patientens hela vistelse på 

dagkirurgin.                                
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Abstract After day surgery patients is discharge within a 

relatively short time. Some of the benefits of 

outpatient are quick recovery, increased cost 

effectiveness and adapted anesthetic techniques 

with fewer adverse effects. Day Surgery is 

expanding and there has been a long debate on 

which anesthesia techniques are most suitable 

for outpatients. A Quantitative custom made 

survey for the pilot studies purpose was con-

ducted. The aim was to study what effects the 

anesthetic method hade on time of discharge of 

the patients undergoing surgery. The chosen 

method was Target Controlled Infusion or 

Total Intravenous Anesthesia. 20 patients were 

observed by nurses in the postoperative ward 

of the day surgery unit. The results regarding 

the differences of the time of discharge shoed 

that age, post-operative pain, longer surgery 

time with longer anesthesia and gender 

differences effected the time of discharge. 

Further research with a full-scale study ought 

to focus on the patient’s total stay in day 

surgery. 
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Inledning 

 

Gandhimani och Jackson (2006) skildrar i sin studie att dagkirurgi inte är ett nytt 

begrepp utan har funnits sedan början av 1900-talet. Men att det inte förrän nu finns 

tillräckligt med avancerade anestesiformer och kirurgi för att kunna erbjuda fler 

patientgrupper dagkirurgi.   

 

Som anestesisjuksköterska är det viktigt att ha ett multimodalt tankesätt för att 

förebygga smärta och illamående. Dessutom måste uppvaknandet planeras redan före 

induktionen. Val av en anestesiform som gör att patienten kommer hem färdig-

behandlad och i relativt god form ska väljas (Naaslund, Roed, & Steen - Hansen, 2005).  

 

Dagkirurgi har ökat dramatiskt under de senaste två decennierna både internationellt 

och nationellt (Segerdahl et al., 2008). Nya rutiner och metoder har utvecklats men 

skiljs ändå åt både inom landet och mellan olika länder (Segerdahl et al., 2008). 

Dagkirurgi patienter förväntar sig hög kvalitet, snabb och problemfri återhämtning 

vilket gör att val av anestesiform och teknik är av stor betydelse (Lloyd, 2007).     

Det pågår sedan en tid tillbaka en debatt mellan anestesiologer om vilken anestesiform 

som är bäst inom dagkirurgi. Smith (2003) belyser snabbast återhämtning, mindre 

biverkningar i form av illamående och kräkningar samt den ekonomiska faktorn vad 

gäller intravenös anestesi.  

Vårdplatser på sjukhus är begränsade och samtidigt ökar antalet patienter och därmed 

köerna till operation. Denna ekvation går inte ihop och det är därför viktigt att forska 

om hur dagkirurgin kan utnyttjas bättre. Ett sätt att göra detta på är att undersöka vilka 

faktorer som avgör hur lång tid en patient behöver ligga inne efter en operation.  

 

Bakgrund 

Postoperativ verksamheten 

När operationen är avslutad omhändertas patienten på en postoperativ avdelning. Det är 

då den postoperativa perioden börjar och de första timmarna efter operation har 

patienten ständig övervakning. Under denna tid vaknar patienten upp från anestesin och 

obehag efter operationen kan uppkomma. Övervakningen anpassas till patientens status, 

operationens omfattning, längden på nedsövningen och valet av anestesimetod 

(Bodelsson, Lundberg, Roth, & Werner, 2005).  

Målet med den postoperativa övervakningen är att patienten ska få tillräckligt med 

stillhet, vila och omsorg innan de är färdigbehandlade postoperativt. (Naalsund & Steen 

- Hansen, 2013) 
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Dagkirurgi 

Med dagkirurgi avses kirurgi som kräver anestesi/sedering, en period med övervakning 

efter ingreppet samt att patienten skrivs in och ut samma dag. Det finns flera fördelar 

med dagkirurgi såsom ökad effektivitet, låga kostnader och att fler operationer kan 

utföras. Eftersom patienterna inte är inlagda på sjukhuset frigörs platser till andra 

patientgrupper, vilket minskar risken för sjukhusinfektioner och förkortar väntetider.  

Dagkirurgi kan även tillgodose patienters önskemål om att återgå tidigare till normal 

aktivitet i dagligt liv och kan då även minska riskerna för postoperativa komplikationer 

(Gandhimani & Jackson, 2006; Naaslund et al., 2005; Rastogi & Vickers, 2010).  

Dagkirurgi har utvecklats till en egen specialitet, med egen vårdpersonal, i takt med 

förbättrad anestesi, kirurgisk teknik, postoperativ analgesi och säkrare utskrivnings-

kriterier. Vid många sjukhus har den dagkirurgiska verksamheten förlagts till speciella 

enheter. Målen för verksamheten är att patienterna inte ska behöva vänta länge på 

operation samt att få en nöjd och färdigbehandlad patient som åker hem samma dag. 

Detta skapar en hög kvalité på vården (Naaslund et al., 2005; Rastogi & Vickers, 2010).   

Före ankomst ska den dagkirurgiska patienten ha blivit noggrant polikliniskt undersökt, 

informerad och utvärderad. Patienter som passar för dagkirurgi beror på vilket kirurgiskt 

ingrepp som ska genomföras och vilken omfattning ingreppet innebär. Även vilken 

anestesimetod som används och om risker för efterverkning finns, vilken postoperativ 

smärtbehandling som kan erbjudas, risker för postoperativ illamående och kräkning 

(PONV) har betydelse. Patientens sociala förhållande, fysisk och psykisk hälsa, 

American Society of Anaesthesiologists (ASA) klassificering och om patienten 

samtycker till att gå hem samma dag, påverkar om det operativa ingreppet ska ske 

dagkirurgiskt (Naaslund et al., 2005; Rastogi & Vickers, 2010). Dagpatienter ska vara 

relativt friska och tillhöra ASA grupp 1 och 2, men även ASA 3 med en sjukdom som är 

välkontrollerad accepteras för dagkirurgi (Gupta, 2008). 

De viktigaste begränsningarna i samband med dagkirurgin är kirurgiska och 

anestesiologiska komplikationer som blödning, smärta, illamående eller problem med 

andningen. Problem med smärta och illamående är alltid de största hindren för 

hemgång. Bra val av läkemedel mot smärta och illamående är ett måste för att patienten 

ska kunna skrivas ut. Det ska förebyggas redan innan operation. (Naalsund & Steen - 

Hansen, 2013). 

Inom dagkirurgi krävs god organisation och planering av hela teamet som tar hand om 

patienten. Patienten ska erbjudas en balanserad god pre- och postoperativ omvårdnad, 

som ett komplement till en god anestesimetod (Lloyd, 2007; Gupta, 2008).  

Valet av preoperativ medicinering avgörs oftast av vilket operativt ingrepp som ska 

utföras och är vanligtvis utarbetat efter världshälsoorganisationens (WHO) smärttrappa 

såsom långtidsverkande och korttidsverkande analgesi, som kan följas postoperativt och 

även ges med hem till patienten vid utskrivning. Analgetika som kan ges är 

paracetamol, icke–steroid antiinflammatoriska (NSAID) korttidsverkande eller 

långtidsverkande medel, svag eller stark opiod. Vid en del ingrepp ges även lokal 

anestesi som komplement (Knottenbelt, Van der Westhuizen, & Griffith, 2007). 
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Total Intravenös anestesi / Target Controlled Infusion 

 

Under flera år har det pågått debatt mellan anestesiologer om vilken anestesimetod som 

är bäst för patienter inom dagkirurgi. Generell anestesi, lokal anestesi och blockader är 

anestesimetoder som används idag inom dagkirurgi (Gupta, 2008; Chietero & Roth, 

2006; Smith, 2003; Lloyd, 2007). 

Generell anestesi innebär att patienten får narkosläkemedel som ger ett reversibelt 

medvetslöst tillstånd (Halldin & Lindahl, 2008). 

Vid generell anestesi ges antingen inhalationsanestesi där patienten inhalerar 

narkosmedlet och som når blodet via lungkapillärerna eller som intravenös anestesi där 

narkosmedlet ges direkt i en ven till blodbanan. De båda narkosformerna kan också 

kombineras så det blir en balanserad anestesi men den intravenösa ger en snabbare 

effekt än inhalationsgas (Halldin & Lindahl, 2008).  

Intravenös anestesi kan användas enbart under induktion men även som underhåll av 

anestesi. Med intravenös anestesi kan man uppnå flera önskade effekter som 

smärtfrihet, medvetslöshet, muskelrelaxation och reflexhämning. Intravenösa medel ger 

snabb effekt och en behaglig inledning av anestesin. Som underhåll av anestesin kan 

infusionen tillföras så länge det är nödvändigt och vid avslutning sker en snabb 

återhämtning (Chietero & Roth, 2006; Sandin, 2008; Smith, 2003; Naess & Kuapang, 

2005). 

Den snabba återhämtningen är det man vill uppnå inom dagkirurgi och därför väljs 

intravenös anestesi som sövningsmetod till de patienter som opereras inom dagkirurgi 

(Chietero & Roth, 2006; Gupta, 2008; Smith, 2002).   

Total intravenös anestesi (TIVA) innebär att endast intravenösa narkosmedel används. 

Det ges efter utformade scheman som i detalj beskriver tillvägagångssättet hur det ska 

administreras. TIVA baseras på propofol och opiod med eller utan muskelrelaxation, 

med eller utan lustgas samt tillgången till infusionspumpar med målstyrning eller 

konventionella pumpar. Scheman baseras på vilken opiod som ska användas, vilka 

doser som behövs anpassas till patienten och de kliniska tecknen under anestesin 

(Sandin, 2008; Smith, 2003; Watson & Shah, 2000). 

TIVA kan administeras som en enkeldos, upprepade bolusdoser eller kontinuerlig 

infusion. Man kan uppnå djup sedering där patienten kan andas själv eller vid generell 

anestesi där patienten antingen har larynxmask eller tub (Neass & Trude, 2013; 

Naalsund & Steen – Hansen, 2013). 

TIVA med kontinuerlig infusion ges oftast med Propofol och Remifentanil. Propofol 

används för att uppnå sömn och Remifentanil som smärtlindring. Behovet av 

anestismedel varierar från patient till patient och ska bedömas individuellt.  

Anestesisjuksköterskans kliniska erfarenhet, oilka sömnövervakningar, puls och 

blodtryck avgör valet av TIVA (Naalsund & Steen - Hansen, 2013). 

Target-controlled infusion (TCI) är en målstyrd infusion som via infusionspump 

programmeras med farmakokinetiska data för ett visst läkemedel. På så sätt anpassas 

infusionen för att snabbt uppnå önskad koncentration i plasma (blod), för att kunna hålla 

den konstant och snabbt kunna etablera en ny önskad plasmakoncentration. På så sätt 
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kan man få en viss kännedom om hur lång tid det krävs för läkemedlet att nå målorganet 

hjärnan för individen (Sandin, 2008; Smith, 2003; Watson & Shah, 2000). 

Med TCI uppnår och underhåller man en stabil nivå i plasma och på effektstället 

(hjärnan) och på så vis får en mindre kardiovaskulär påverkan. Man kan välja mellan 

målstyrd och effektstyrd TCI. Pumparna doseras med utgångspunkt från 

koncentrationen man valt, plasma eller hjärnan (effektstället) (Naalsund & Steen - 

Hansen, 2013). 

Anestesigivaren anger aktuell patientdata såsom vikt och ålder och med den 

informationen beräknar programmet hur läkemedlet uppför sig hos just den patienten. 

Den inställda koncentrationen ska dock inte uppfattas som ett absolut mått för den 

enskilde. Dosen får justeras som vid annan klinisk anestesi i enlighet med 

anestesigivarens uppfattning om förväntat behov med hänsyn till stimuleringsgrad och 

patientens kliniska tecken (Sandin, 2008).  

Anestesisjuksköterskan som styr anestesin måste utgå från kliniska effekter och justera 

målkoncentrationen för att hitta rätt anestesinivå för varje enskild patient (Naalsund & 

Steen - Hansen, 2013). 

TCI ges med propofol som sömnmetod och Remifentanil som smärtstillande. Utöver det 

kan ytterligare opiod ges för att förebygga post operativ smärta. Under TCI kan både 

larynxmask eller tub användas (Chietero & Roth, 2006; Naaslund & Steen – Hansen, 

2013) 

TCI- modellen har utvecklats efter forskning på mätning med olika infusions 

hastigheter, olika farmakokinetiska modeller, hur läkemedel rör sig mellan vävnader 

och olika åldrar. Arbetet pågår fortfarande på att utveckla nya TCI- modeller som är 

anpassade till olika populationer (Naalsund & Steen - Hansen, 2013). 

TCI används i större utsträckning än TIVA och som anestesisjuksköterska är det viktigt 

att lära sig den TCI modell som används på avdelningen, för att metoden ska bli trygg 

för patienterna. En tränad anestesisjuksköterska kan skräddarsy anestesin så att 

patienten vaknar när det kirurgiska ingreppet är färdigt (Naalsund & Steen - Hansen, 

2013).  

 

Utskrivningskriterier 

Det finns flera internationella postoperativa utskrivningskriterier med eller utan 

poängsystem, som ska underlätta utskrivningen både från dagkirurgi och till 

vårdavdelning. Det finns även olika poängsystem för olika stadier som patienten är i 

under det postoperativa förloppet. Dagkirurgiska enheter kan använda sig av dessa 

poängsystem och anpassa dessa till sin egen specialitet, verksamhet och klinik 

(Knottenbelt et al., 2007; Rastogi & Vickers, 2010). 

Knottenbelt och medförfattare (2007) respektive Rastogi och Vickers (2010) beskriver i 

sina studier om The Post-Anaesthetic Discharge Scoring System (PADSS) som ett bra 

alternativ och komplement vid utskrivning efter dagkirurgi. Där bedöms patientens 
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vitalparametrar, aktivitetsnivå, illamående och kräkning (PONV), smärta och 

operationsblödning.  

Vid utskrivningen utgår man inte enbart från utskrivningskriterierna utan även från en 

helhetsbedömning av patienten samt patientens välbefinnande (Chietero & Roth, 2006; 

Knottenbelt et al., 2007; Rastogi & Vickers, 2010). 

Det är vid utskrivningen man främst ser resultatet av en god förberedelse för att 

förebygga smärta och PONV. Det är flera faktorer som kan bidra till en försenad 

utskrivning, såsom att patienten inte fått tillräckligt med information innan operationen, 

har ångest inför anestesin och ingreppet, om patienten varit intuberad eller haft 

larynxmask under sövningen. Larynxmask är skonsammare än intubering för patienten 

och ett snabbare alternativ men skyddar inte mot refluxbesvär och aspiration som vid 

intubering. Medan intubering är säkrare än larynxmask och skyddar mot reflux och 

risken för aspiration, men kan ta längre tid att avsluta anestesin vid extubering av 

patienten. Postoperativt kan patienten även klaga på smärta och ömhet i halsen vid 

trakea efter intubering (Lloyd, 2007). 

Lloyd (2007) beskriver att användandet av muskelrelaxerande och reverserande 

läkemedel vid intubation och under operationen kan öka risken för PONV postoperativt.  

Vid dagkirurgi ska det inte behövas ge muskelrelaxerande vid intubation. Utan 

TIVA/TCI ger tillräcklig muskelrelaxerande för att kunna intubera. Men det finns 

tillfällen då man väljer att ge muskelrelaxerande även under TIVA/TCI som vid svår 

intuberad patient eller där man kan misstänka svår luftväg på patienten inför intubation. 

Patientens sjukdom kan ha betydelse, om operatören önskar muskelrelaxerande under 

operationen.  

Inför utskrivning enligt PADSS bör patienten haft stabila vitalparametrar i minst en 

timme, ingen stor operations- eller postoperativ blödning samt vara vaken och 

orienterad. Vid ankomst till den postoperativa avdelningen bedöms vakenhet efter 

vaken/lätt, väcks med beröring eller svårväckt. Smärta postoperativt mäts i form av 

smärtskattnings skalor som VAS Visuell Analog Skala eller NRS Numerisk skala där 0 

är ingen smärta och 10 värsta tänkbara smärtan (Knottenbelt et al.,2007; Chierero & 

Roth, 2006). 

Patienten ska ha erhållit adekvat smärtbehandling, muntlig och skriftlig information om 

eventuella restriktioner/åtgärder, aktuell analgetika behandling, kunna förse sig peroralt 

och kunna miktera. Det är viktigt att informera om eventuella komplikationer som kan 

uppstå och var patienten kan få eventuella frågor besvarade. Dessutom ska patienten 

vara informerad om att inte köra bil hem och att någon är hemma första natten med 

patienten (Chietero & Roth, 2006; Gandhimani & Jackson, 2006). 

Utskrivning sker i samråd med patienten, sjuksköterskan på dagkirurgin och ansvarig 

operatör. I vissa fall kan även anestesiologen vara involverad i utskrivningen och ska 

alltid vara tillgänglig för frågor om det skulle behövas. Ett bra teamarbete är ett måste 

för god kvalitet vid utskrivning (Chietero & Roth, 2006).  

Mot bakgrund av detta är det av intresse att undersöka vad som avgör om en patient 

skrivs ut tidigt eller sent. 
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Teoretisk ramverk 

Patricia Benners (1993) kompetensområden och de sex kärnkompetenserna från Svensk 

sjuksköterskeförenings strategi för utbildning (swenurse) (2014) ligger som 

vårdteoretiskt ramverk i den här studien.  

Ur ett fenomenologiskt perspektiv har Patricia Benner i sin forskning genom intervjuer 

och deltagande observationer funnit kärnan i sjukskötersans kliniska kunnande och 

sammanfattat det i sju olika kompetensdomäner. Fördelen med Patricia Benners är att 

det bygger på verkliga situationer och inte på hypotetiska metoder (Benner, 1993).  

Patricia Benner (1993) beskriver sina första kompetensområden som Den hjälpande 

rollen där sjuksköterskan ska vara närvarande för patienten genom att trösta och beröra. 

Ge vägledning och uppmuntra patienten till deltagande och kontroll över tillfrisknande.  

Den Undervisande och vägledande ska sjuksköterkan fånga patientens vilja att lära sig 

om sin sjukdom och förstå patientens tolkning av sitt sjukdomstillstånd. Kunna erbjuda 

en tolkning av tillståndet samt att förklara åtgärder. Den vägledande funktionen sker 

genom att göra kulturella svårbegripliga sidor av en sjukdom begripliga. Stämmer väl 

överens med Personcentrerad vård från de Svenska kärnkompetenserna där 

sjuksköterskan ska ha fokus på att varje person är unik med individuella behov, 

värderingar och förväntningar. Visa respekt, empati, kunskap och bekräfta personens 

livsvärld. Kunna identifiera hur kulturella faktorer inverkar på upplevelser och 

förväntningar på vård och behandling (swenurse, 2014).   

Vidare beskriver Patricia Benner (1993) om Den diagnostiska och övervakande 

funktionen ska sjuksköterskan tidigt upptäcka och dokumentera viktiga förändringar i 

patientens tillstånd. Ge akt på tidiga varningssignaler och uppkomst av försämringar. 

Bedöma patientens tillfrisknande och svar på olika behandlingsstrategier. Effektivt 

hantera snabbt skiftande situationer innebär kunna hantera oförutsedda akuta 

situationer eller livshotande tillstånd och snabbt uppfatta och identifiera problemet. 

Utföra och övervaka behandling ska sjuksköterskan kunna igångsätta och underhålla 

intravenös behandling med minsta risker och komplikationer. Kunna administrerar 

läkemedel säkert och att upptäcka biverkningar. Övervaka reaktioner, terapeutiska 

gensvar och överdoseringar. Samt förebygga andningskomplikationer och risker vid 

immobilisering. 

  

Svensk Sjuksköterskeförenings (2014) kompetensområd Samverkan i Team belyser att 

teamarbete överbrygger kompetenser, främjar kontinuitet och stärker säkerheten för 

vården. Sjuksköterskan ansvarar för att patientens omvårdnadsbehov uppmärksammas 

och tillgodoses samt att ett bra flöde i vårdkedjan skapas. Även att integrera bästa 

tillgängliga evidens med klinisk erfarenhet med patientens önskemål och förväntningar i 

Evidensbaserad vård. Syftet med evidensbaserad vård är att använda de metoder som 

gör störst nytta för patienterna och som är mest kostnadseffektiva. Vidare i 

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling acceptera att arbeta kontinuerligt med 

kvalitetsförbättringar, kunna tillämpa nya metoder till förbättringsarbete för att 

kvalitetsförbättra den patient nära vården. Säker vård och Informatik beskriver vikten att 

använda sig av olika riskbedömningar, kunna organisationen i sin helhet och teamets 

samlade kompetens. Patricia Benner (1993) beskriver om Övervaka och säkerställa 

kvalitet i praktiskt vårdarbete. Att upprätthålla ett säkerhetssystem för att garantera 
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säkrast möjliga vård. Kunna göra en bedömning av vad som riskfritt kan utelämnas från 

eller läggas till medicinska ordinationer. Att få skäligt svar av läkare inom rimlig tid. 

Planera och organisera för personalens arbete och vården. Att kunna samordna behov 

samt att prioritera skilda krav hos patienter. Att skapa och bibehålla ett vårdlag som kan 

ge optimal vård till patienten och skaffa ett socialt stöd från andra sjuksköterskor genom 

att bibehålla laganda (Benner, 1993).  

 I linje med övriga omvårdnadsinriktningar bygger anestesisjuksköterskans 

yrkesutövning på helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Perioperativ vård blir allt 

viktigare och bygger på ett tvärprofessionellt arbetssätt där en kontinuerlig dialog sker 

mellan anestesisjuksköterskan, anestesiologen, kirurgen, operationssjuksköterskan samt 

övrig personal i den perioperativ vården. Teamsamarbetet skapar en god grund både för 

personcentrerad vård och för en öka patientsäkerheten. Vidare inom anestesi-

sjuksköterskans kompetensområde är att genomföra anestesi utifrån patientens och 

behandlingens specifika förutsättningar. Det är att bedöma, etablera och upprätthålla en 

fri luftväg, assistera eller ventilera patienten. Vidare att övervaka, observera och 

dokumentera ventilation, anestesidjup, cirkulation, temperatur samt blod och 

vätskebehandling. Slutligen att utvärdera den perioperativa vården, arbeta preventivt 

och planera postoperativa vård och återhämtning (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård (ANIVA) & svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Problemformulering 

 

Efter en genomgång av vetenskapliga artiklar framkom det att det finns få studier som 

beskriver hur lång tid patienterna vistas postoperativt inom Dagkirurgi efter 

sövningsmetod med Target Controlled Infusion eller Total Intravenös Anestesi. Mot 

bakgrund av detta var det av intresse att undersöka vad som avgör om en patient skrivs 

ut tidigt eller sent vid dagkirurgi efter intravenös anestesi som sövningsmetod. Målet 

med den här pilotstudien är att kunna ge anestesisjuksköterskor och postoperativa 

sjuksköterskor en inblick i hur länge patienterna stannar postoperativt innan utskrivning 

från dagkirurgi.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vad som avgör om en patient skrivs ut tidigt eller 

sent vid dagkirurgi efter intravenös anestesi som sövningsmetod (Total intravenös 

anestesi eller Target Controlled Infusion).  
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Metod 

Design 

Detta är en kvantitativ studie; en tvärsnittsstudie som bygger på enkätdata (Polit & 

Beck, 2010) 

 

Urval 

Studien vänder sig i första hand till anestesisjuksköterskor och sjuksköterskor som 

arbetar postoperativt samt patienter som genomgår dagkirurgi. Sjuksköterskor på en 

dagkirurgisk avdelning på ett Universitets Sjukhus i södra Sverige erhöll enkäter för att 

genomföra undersökningen. Avdelningen valdes eftersom författaren själv arbetar där 

som anestesisjuksköterska och bosatt i södra Sverige.   

 

En pilotstudie utfördes med 20 patienter under våren/sommaren 2014 och redovisas som 

en magisteruppsats. 

 

Urvalet och inklusionskriterierna för de patienter som sjuksköterskorna observerade var 

vuxna patienter mellan 18 och 65 år med ASA klass 1-2 (Normal/frisk patient eller med 

en mild systemisk sjukdom). Åldersintervall och åldersklassificering gjordes efteråt för 

att få en relativt homogen grupp (Ejlertsson, 2005).  Övriga inklusionskriterierna var 

dagkirurgipatienter som erhållit TIVA/TCI och genomfört öron-näsa-hals-operationer 

och som erhållit information om uppsatsen och godkänt att enkäten fylldes i av 

sjuksköterska innan operation. 

Exklusionskriterierna var gravida, allergi mot något anestesiläkemedel, högre ASA 

grupper än 2 och patienter med nedsatt njur – och/eller leverfunktion. 

 

Enkät och datainsamling 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en egenkonstruerad enkät för studiens syfte; 

en strukturerad enkät med frågor med fasta svarsalternativ (Bilaga 1). Enkla satser och 

ord som sjuksköterskorna använder dagligen inom anestesi och postoperativ omvårdnad 

används för att sjuksköterskorna ska kunna uppfatta frågorna på samma sätt, vilket kan 

ge en ökad validitet och reliabilitet (Trost, 2012; Ejlertsson, 2005). 

På grund av tidsbrist fanns det ingen möjlighet att utföra en provundersökning för att 

testa enkäten. Men efter studien kan denna pilotstudie utvärderas, såsom att undersöka 

om något svarsalternativ saknas eller var felkonstruerad (Ejlertsson, 2005; Rattray & 

Martyn, 2007). 

Patienten erhöll information om uppsatsen och enkäten vid ankomst till dagkirurgen 

innan operation (Bilaga 2). Enkäten fylldes i av ansvarig sjuksköterska vid ankomst och 
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postoperativt. Enkäterna samlades sedan in i ett kuvert när utskrivning till hemmet 

skedde på dagkirurgen. Vid slutet av dagen gav sjuksköterskorna kuvertet till 

sektionsledaren. Kuverten hämtades sedan av ansvarig för uppsatsen som förvararde 

enkäten skyddat under datainsamling och bearbetning av materialet. Enkäten besvarades 

anonymt och inga uppgifter som kunde härledas till patienten dokumenterades. 

 

Bearbetning data 

Data analyserades och bearbetades med hjälp av IBM SPSS statistikprogram. Enkätens 

olika variabler studerades med hjälp av beskrivande statistik, såsom frekvenstabell och 

stapeldiagram (Whalgren, 2012). 

De variabler som studerades var ålder, kön, tid på avdelningen, smärtlindring, 

illamående, luftväg, muskelrelaxerande, vakenhet för att undersöka vilka faktorer som 

har betydelse för hur länge patienten vistas på den dagkirurgiska avdelningen 

(Ejlertsson, 2005). 

  

Etiska övervägande 

Uppsatsen blev granskad och godkänd (diarienummer 2014/124) för att få genomföra 

studien av lokala etiska rådet vid Högskolan i Halmstad, inom omvårdnad vid Sektionen 

för Hälsa och Samhälle. Godkännande erhölls skriftligt av verksamhetschefen på berörd 

klinik för att få dela ut enkäterna och utföra studien (Bilaga 3 och 4). 

Det kan inte anses finnas några risker för varken patienterna eller sjuksköterskorna med 

den här studien eftersom den utfördes anonymt och ingen data kan härledas till 

patienten. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Patienterna erhöll 

skriftlig och muntlig information om studien och skrev under sitt samtycke (Bilaga 5). 

Detta följer de fyra forskningsetiska krav informations-, samtyckes-, konfidentialitets – 

och nyttjandekrav  (Ejlertsson, 2005). Efter att pilotstudien godkändes vid Högskolan i 

Halmstad förstördes allt datamaterial och samtyckesblanketterna. 

 

Resultat 

Enkäten genomfördes på en dagkirurgisk avdelning på ett Universitets Sjukhus i Södra 

Sverige. Patienterna fick information om studien innan sövning och operation. 

Sjuksköterskorna observerade och fyllde i enkäten, när patienten kom tillbaka efter 

operationen postoperativt. 20 stycken enkäter med patienter som genomgått öron-näsa-

hals operationer fylldes i. Åldersintervallen var mellan 18- 58 år (tabell 1) i studien, 

ASA klass 1 – 2, varav 11 män och 9 kvinnor. 
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Tabell 1 Åldersklassificering 

Ålder Man Kvinna 

<=19 0 1 

20-29 1 2 

30-39 6 1 

40-49 2 3 

50+ 2 2 

 

Operationer som genomfördes var mellanöron kirurgi, Konkotomi (minskning av 

näsmusslor), Septumplastik (operaton av nässkiljväggen), FESS (bihåleoperation) och 

annan öron kirurgi samt ansiktsfraktur, med längsta operationstiden på 7 timmar och 

minsta på 25 minuter (tabell 2). Väckningstiden av anestesi och förbandsläggning med 

minsta tiden på 10 minuter och längsta på 35 minuter (tabell 2). Minsta väckningstiden 

på 10 minuter var kvinnlig patient och längsta väckningstiden på 35 minuter var manlig 

patient (tabell 3). Tiden för patient som förflyttades från operationsbord till 

sjukhussäng/brits och transporterades från operationsavdelning in på den dagkirurgiska 

avdelningen, var som minst 5 minuter och som längst på 20 minuter. 

 

Tabell 2 Operationstider och Anestesiavslut 

 

 Anestesiavslut 

operationstid ,10 ,11 ,13 ,15 ,20 ,30 ,35 

,25 0 0 0 1 0 0 0 

,35 0 1 0 1 1 0 0 

,40 1 0 1 0 0 0 0 

,45 0 0 0 1 1 0 0 

,50 0 1 0 0 0 0 0 

1,00 1 0 0 0 0 0 0 

1,10 0 1 1 0 0 1 0 

1,20 0 0 0 0 1 0 0 

1,30 0 0 1 0 0 0 0 

1,40 0 0 0 1 0 0 0 

3,20 0 0 2 0 0 0 0 

3,40 0 0 0 0 1 0 0 

7,00 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

Tabell 3 Anestesiavslut relaterat till kön 

 
Anestesiavslut Man Kvinna Total   

0,10 - 2 2   
0,11 1 2 2   
0,13 2 3 5   
0,15 3 1 4   
0,20 3 1 4   
0,30 1 0 1   
0,35 1 0 1   
Total 11 9 20  
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Den vanligaste orsaken som kan förlänga den postoperativa tiden är illamående och 

smärta. I undersökningen framkom det att alla 20 patienter fick förebyggande läkemedel 

intravenöst mot illamående under anestesin. Ingen av de 20 patienterna observerades 

vara illamående och ingen erhöll läkemedel för illamående postoperativt eller erhållit 

läkemedel med sig hem. 

 

Förebyggande mot smärta fick alla 20 patienterna redan preoperativt. Alla 20 

patienterna erhöll tablett Paracetamol innan operation och 18 patienter erhöll tablett 

långtidsverkande NSAID innan operation. 4 stycken fick även långtidsverkande opiod i 

tablettform som pre medicinering (tabell 4). 6 stycken av patienterna erhöll intravenös 

korttidsverkande opiod (tabell 5 och 6) och en patient extra dos Paracetamol intravenöst 

under anestesin i förebyggande syfte mot smärta. Lokalbedövning fick 13 patienter i 

förbyggande syfte mot smärta. 2 av de 13 fick lokalbedövningen innan operation och 

resterande 11 fick lokalbedövningen under operation. 

 

Tabell 4 Tablett opiod preoperativt i förebyggande syfte mot postoperativ smärta 

 

Ålder Kön Tablett Opiod 

Nej                   Ja 

Total 

<=19 Kvinna 1 - 1 

 Man - - - 

20 - 29 Kvinna 2 - 2 

 Man 1 - 1 

30 - 39 Kvinna 1 - 1 

 Man 4 2 6 

40 - 49 Kvinna 3 - 3 

 Man 1 1 2 

50+ Kvinna 1 1 2 

 Man 2 - 2 

Total  16 4 20 

 

Tabell 5 Intravenös Opiod under eller vid avslut av anestesi i förebyggande syfte mot 

postoperativ smärta relaterat till kön och åldersintervall. 

 

Ålder Kön Intravenös Stark Opiod 

Nej                    Ja 

Total 

<=19 Kvinna - 1 1 

 Man - - - 

20 - 29 Kvinna 2 - 2 

 Man 1 - 1 

30 - 39 Kvinna 1 - 1 

 Man 4 2 6 

40 - 49 Kvinna 3 - 3 

 Man 1 1 2 

50+ Kvinna 1 1 2 

 Man 1 1 2 

Total  14 6 20 
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Tabell 6 Intravenös korttidsverkande opiod i samband med anestesiavslut eller under 

anestesin i förebyggande syfte mot smärta, jämförelse med anestesiavsluts tider. 

 

Anestesiavslut 

minuter 

Intravenös Opiod 

korttidsverkande 

Nej                  Ja 

0,10 1 1 

0,11 3 0 

0,13 5 0 

0,15 3 1 

0,20 1 3 

0,30 0 1 

0,35 1 0 

 

Smärta bedöms med hjälp av numerisk smärtskattningskala NRS, där värsta tänkbara 

smärtan är 10 och lägsta är 0. Vid ankomst till postoperation uppgav 4 patienter smärta 

och högre siffra än NRS 0 (tabell 7). 3 stycken av de 4 patienter med smärta var kvinnor 

i ålder mellan 23-42 år och en man i ålder 37 (tabell 8). Smärtan var oberoende av 

operation och operationstid. De var vakna vid ankomst till postoperation och hade kort 

väckningstid vid avslutande anestesi. Vid ankomst till postoperation hade högsta NRS 8 

och lägsta NRS 4. De högre talen uppgavs av kvinnor. Alla 4 hade erhållit pre- 

medicinering med tablett Paracetmol, 3 hade fått tablett NSAID och en även 

lokalbedövning innan operation. Under anestesi/operation hade en erhållit intravenös 

opiod och en lokalbedövning. De patienterna som hade erhållit förebyggande 

smärtstillande under anestesi/operation hade NRS 5-4. Postoperativt erhöll en patient 

med NRS 5 intravenös opiod, 3 andra patienterna fick tablett opiod och en erhöll även 

tablett Paracetamol. 3 av patienterna med postoperativt smärta stannade mer än två 

timmar. Den yngsta stannade under två timmar. 

 

Tabell 7 Stapeldiagram Smärta ankomst till dagkirurgins postoperation- åldersintervall 
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Tabell 8 Stapeldiagram NRS smärta ankomst dagkirurgins postoperation   

könsfördelning. 

 

 
 

Luftväg under anestesin var alla 20 stycken patienterna intuberade och ingen hade 

behövt tillägg med muskelrelaxerande vid intuberingen.  

 

Vakenhet vid ankomst till postoperation bedöms som vaken/lättväckt, väcks med 

beröring eller svårväckt. Av 20 patienter var 15 stycken vakna/lättväcka, 2 stycken 

väcktes med beröring och 3 stycken var svårväckta (tabell 8). 

 

Tabell 9 stapeldiagram vakenhet vid ankomst till dagkirurgins postoperation. 

 

 
 

Av de 5 patienter som var svårväckta eller väcktes med beröring var 4 stycken män 

ålder 33-55 år och en kvinna i 18 års ålder (tabell 9 och 10). 3 av de 5 patienterna hade 

längre operationstid och blivit opererad för öron kirurgi, två blivit opererade med 

näskirurgi och hade kortare operationstid. All 5 hade erhållit premedicinering med 
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tablett Paracetamol och långtidsverkande tablett NSAID, ingen hade fått pre- 

medicinering med tablett opiod. 3 av de 5 patienterna hade erhållit förebyggande med 

korttidsverkande opiod intravenöst under anestesin/operation. Man kan också se att de 5 

hade längre väckningstid vid avslutande anestesi innan ankomst till postoperation. Ingen 

patient uppgav smärta. Oberoende av om de fått intravenös opiod under anestesin kan 

man se ett samband med att de 5 patienterna stannade längre postoperativt innan 

utskrivningen på mer än två timmar. 

 

Tabell 10 Vakenhetsbedömning med könsfördelning 

 
 Man Kvinna 

Vaken/lättväckt 7 8 

Väcks med beröring 2 0 

Svårväckt 2 1 

   

 

De faktorer som man genom den här undersökningen kan se har betydelse för hur länge 

patienterna stannade på dagkirurgins postoperation innan de uppnått utskrivnings- 

kriterier, var ålder, postoperativ smärta och hur pass vakna patienterna var efter 

operation vid ankomst till postoperation. Patienter med åldersintervall 20 – 29 och  

30 – 39 hade en kortare vistelsetid postoperativt.  Patienter med postoperativ smärta 

stannade mellan 2 och 3 timmar innan utskrivning. De patienter som varit svårväckta 

vid ankomst efter anestesi/operation till postoperation stannade mellan 2 och 3 timmar 

innan utskrivning. Tidigaste utskrivningarna efter vistelse på postoperation var 1 timme 

och 30 minuter och längsta 4 timmar. Summering av genomsnittstiden för vistelsen 

postoperativt innan utskrivning var 2 timmar 30 minuter (tabell 11). 

 

Tabell 11 Tider på dagkirurgins postoperation och åldersintervall. 

 

Tid postoperativt <=19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50+ 

1,30 0 2 3 0 0 

1,45 0 0 1 0 0 

2,10 0 0 1 0 0 

2,15 0 0 0 2 0 

2,30 0 1 2 1 0 

2,40 0   0 0 0 1 

3,00 0 0 0 1 0 

3,30 0 0 0 0 2 

4,00 1 0 0 1 1 

 

 

Av 20 patienter vistades 3 stycken patienter 4 timmar postoperativt innan utskrivning 

(tabell 12). De tre patienterna var kvinnor utspridda i åldersintervall, en ASA 

klassificering 2 och hade operationstider mellan 1 timme 40 minuter och 3 timmar 30 

minuter. 2 av patienterna hade erhållit premedicinering men inget under eller post- 

operativt. En av de 3 patienterna var även den yngsta patienten som deltog i 

undersökningen. Patienten hade erhållit premedicingering innan och korttidsverkande 

opiod intravenöst under anestesi, men inget smärtstillande postoperativt och hade varit 

svårväckt vid ankomst till dagkirurgins postoperation.  
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Tabell 12 Stapeldiagram tid postoperativt och könsfördelning  

 
 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka vad som avgör om en patient skrivs ut tidigt eller 

sent vid dagkirurgi med intravenös anestesi som sövningsmetod, Total intravenös 

(TIVA) eller Target Controlled Infusion (TCI). En pilotstudie med 20 deltagande 

patienter har givet en inblick i vad som avgör om en patient skrivs ut tidigt eller sent 

från dagkirurgin. På så sätt motsvarar undersökningen studiens syfte. En större studie 

krävs för att få en bredare och mer tillförlitligt resultat.   

 

Tidigare har ingen studie undersökts på hur länge patienternas stannat postoperativt 

efter utskrivningskriterier efter anestesi metod TIVA/TCI.  Undersökningen gjordes 

med en egenkonstruerad enkät för studiens syfte. Enkätens utformning har varit enkel, 

den följer sjuksköterskorna på dagkirurgins egna observationer och dokumentation. 

Tanken var att enkäten inte skulle belasta avdelningen och ta dyrbar tid för 

sjuksköterskorna, eftersom patienttiden är den absolut viktigaste.  

 

Enligt Trost (2012) har enkäten utformats med enkla satser, med standardiserade ord 

som används inom anestesi och postoperativt och med slutna sakfrågor. Frågorna var 

formulerade så att svaren blir de samma oavsett vem som fyller i eller tidpunkt. 

Frågorna och svaren har givet det resultat som stämmer överens med studiens syfte och 

vad den var avsedd att mäta. Undersökningen och studien är tillförlitlig och har en hög 

reabilitet och validitet.    
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Däremot fanns det ingen tid att utföra en provundersökning för att testa enkäten. Därför 

blev undersökningen en test inför en större studie. Inför en större studie behöver 

enkäten förändras. En del frågor fanns ett eller flera svarsalternativ av läkemedel och 

det har skapat missförstånd hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna skrev vid sidan om 

svaren vilket läkemedel som givets. Ett sådant alternativ kan vara om patienten fått svag 

eller stark opiod. Svaren har ändå blivit rätt i förhållande med syftet och bibehåller en 

hög reliabilitet men frågan i sig krävs förtydligande till nästa studie och får en låg 

validitet. Likaså var det svårt att föra in frågor med flera svarsalternativ i SPSS 

programmet. I nästa enkät kanske frågorna bör vara utformade som Ja och Nej frågor 

för ännu bättre översikt och minska risken för missförstånd.  

 

Innan undersökningen gicks enkäten igenom på ett onsdagsmöte av Z.E. Tyvärr var det 

ett fåtal sjuksköterskor som kunde medverka och bristen på information gjorde att inte 

alla sjuksköterskor som arbetar på dagkirurgin erhöll all information inför studien. Ska 

större studie göras på samma plats så ska information även ges ut via mail.  

 

Valet av inklusionskriterierna vuxna patienter mellan 18 och 65 ASA klass 1-2 beror på 

riskerna för mindre komplikationer. Under 18 år räknas till barn och över 65 ökar risken 

för postoperativa komplikationer. Ofta krävs det ytterligare förberedelser pre- operativt 

och risken för högre ASA klass ökar efter 65 år. Dagkirurgi patienter ska vara i grunden 

friska och tillhöra ASA klass 1-2. Naaslund & Steen - Hansen (2013) skriver att det 

börjar mer och mer även öka till ASA klass 3 och i vissa fall kan det även vara positivt 

för en äldre patient att opereras i dagkirurgi, då det innebär att de kommer snabbt 

tillbaka till sin vanliga miljö och minskar risken för förvirringstillstånd som kan ske vid 

inläggning. I studien valdes 65 år som maxgräns för att få en så jämn fördelning på både 

preoperativa bedömning och postoperativa omhändertagandet. 

 

Valet av patienter med öron-näsa-hals operationer på universitets sjukhus gjordes för att 

samtliga öron-näsa-hals operationer utförs med främst TCI. Universitets sjukhus har 

egna avdelningar för dagkirurgi/postoperativt och ofta används TCI/TIVA på nästan alla 

dagkirurgiska patienter. Anestesisjuksköterskorna och postoperativa sjuksköterskorna är 

väl inarbetade med anestesimetoden och den postoperativa omvårdnaden på dagkirurgi 

patienter.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

De viktigaste begränsningarna i samband med dagkirurgi är kirurgiska och 

anestesilogiska komplikationer, som blödning och andningssvårighet. Men problem 

med smärta och illamående är alltid det största hindret för hemgång. Ett bra urval av 

läkemedel som premedicinering är en förutsättning för att patienten ska kunna skrivas ut 

samma dag (Naalsund & Steen - Hansen, 2013). Vid en kraftig operationsblödning eller 

andra anestesikomplikationer som involverar andning och cirkulation, skrivs man oftast 

inte ut till samma dag (Rastogi & Vickers, 2010). Där av valdes till den här studien att 

inte ta med operationsblödning i enkäten. Dels för att blödning tillhör det kirurgiska 

ingreppet, inte sövningsmetoden och har patienten en större blödning skriv patienten 

inte hem. I en större studie tillkommer kanske andra operationsingrepp och då bör även 



17 
 

operationsblödning ingå i enkäten. Tyngdpunkten i studien har varit smärta och 

illamående. 

 

Av de 20 patienter som observerades hade alla en god förberedelse med läkemedel mot 

illamående och ingen av patienterna uppgav postoperativ illamående (PONV). Post- 

operativt illamående kan förebyggas på fler sätt genom sövningsmetod med TCI/TIVA, 

som har påvisat ge en minskad risk för PONV. Vid förberedelse av patienten pre- 

operativt har man gått igenom om det finns riskfaktorer för PONV. Hur upplevde 

patienten vid tidigare operation postoperativt, har patienten lätt att bli åksjuk, vilket 

ingrepp ska utföras och enligt Chietero & Roth (2006) studie har kvinnor en tendens till 

ökad risk för PONV.  Patienten är expert på sin upplevels och har den bästa kännedom 

om sin egen kropp enligt swenurses (2010). Benner (1993) beskriver sjusköterskans 

domän att undervisa och har en vägledande funktion till patienten. Kunna locka fram 

och förstå patientens tolkning av tillståndet och sedan erbjuda en förklaring till olika 

åtgärder.  

 

Av de tjugo patienterna var det bara fyra stycken som uppgav smärta. Man skulle kunna 

säga att patienterna var väl förbereda med god preoperativ omvårdnad. Chietero & Roth 

(2006) belyser att idealet är att ingen patient ska uppleva postoperativ smärta. Vad 

studien visade var att tre stycken av de fyra patienterna med smärta var kvinnor. 

Buchanan et al. (2009) beskriver i sin studie att kvinnor har mer benägenhet till post 

operativ smärta, ömhet i halsen efter intubering, huvudvärk och ryggvärk efter varit 

sövd. I den här pilotstudien kunde det ses (tabell 5) att det var främst män som erhöll 

pre medicinering med långtidsverkande tablett opiod innan operation. Likaså i tabell 6 

vid intravenös opiod i under eller vid avslutande anestesi i förebyggande syfte mot post 

operativ smärta var det fler män än kvinnor som erhöll smärtlindrade. Detta oberoende 

på vilket ingrepp. Det finns ingen aktuell vetenskap som påvisar vad kvinnor och män 

erhåller i smärtstillande i förebyggande syfte.  Det beskrivs däremot att det finns 

skillnad mellan kvinnor och män i samband med anestesi vid TCI/TIVA. Kvinnor 

kräver högre koncentration av smärtstillandet Remifentanil än män som underhållsdos 

under anestesin och operation (Buchanan, Myles, & Cicuttini, 2009). Inom 

anestesisjuksköterskans kompetensområde ingår det att administrera anestesiologiska 

läkemedel samt att observera och dokumentera effekterna av dessa. Att behandla 

patienten som en unik individ med individuella behov (ANIVA, 2014). Benner (1993) 

beskriver att det är främst sjuksköterskans kliniska expertbedömning som är avgörande 

för patientens säkerhet och tillfrisknande.   

 

Vad som inte framkommer i studien är var patienternas smärta var, var det 

operationssåret eller kanske där tuben suttit under anestesin i trakea/halsen. En 

sjuksköterska hade skrivit i enkäten att smärtan var störst i halsen. Man kan förebygga 

genom att ge information om intubering preoperativt för att minska risken för 

upplevelse av smärta. Enligt Lloyd (2007) kan det generellt sett upplevas obehag i 

halsen efter en intubering. Benner (1993) tar upp vikten att tänka framåt, försöka förutse 

vilka problem som kan dyka upp och vad som kan göras åt dem. Både anestesi-

sjuksköterska och postoperativa sjuksköterska har mött många patienter som varit 

intuberade och genom sina expertkunskaper tidigt förutse om besvär efter intubering 

kan inträffa postoperativt. Benner (1993) menar med att tänka framåt kan man förutse 

patientens behov av omvårdnad. Att kunna tolka olika slags smärta och att sedan välja 

en lämplig strategi för att kunna hantera och kontrollera smärta. All smärta behöver inte 

vara efter operation eller efter intubering. Smärta kan även vara kopplad till oro, ångest 
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och existentiell smärta. Mitchell (2012) beskriver i sin studie om oro och ångest 

framförallt inför anestesi är vanligast inom dagkirurgi. Möjligheten till att få hjälp för 

sin oro innan dagkirurgin är minimal, oftast krävs mer information till patienterna. Viss 

ångest och oro fanns hos alla män som kvinnor i Mitchells studie, men det var främst 

kvinnor som hade en ökad oro inför själva sövningen och rädsla för smärta 

postoperativt. Kvinnliga patienter upplevde att väntan inför sövningen var svår och hade 

gärna med sig en anhörig eller vän i väntan på sin tur att bli sövd och opererad. 

 

I studien har jämförelser via statistikprogrammet SPSS gjorts på vad som händer med 

patienten från det operationen avslutats till tid för utskrivning postoperativt. Förutom 

illamående och smärtlindring har även jämförelser gjorts med åldersintervall, kön och 

tider som kan ha betydelse inför utskrivning. Några tabeller och stapeldiagram jämför 

operationstider med anestesislut. Hur lång tid det tagit att väcka efter operation, efter 

givna läkemedel, ålder och kön. Samt mellan anestesiväckning och ankomst till 

dagkirurgin postoperativt. Vad som händer under den tiden påvisas inte av studien men 

är likväl viktiga för den postoperativa omvårdnaden och hur lång tid patienterna stannar 

postoperativt. 

 

I tabell 3 kunde man se en ganska stor spridning på operationstid med anestesiväckning, 

men än längre sövningstid gav en längre väckningstid. Att patienterna erhållit 

intravenös opiod i samband med TCI/TIVA som anestesimetod, vid väckning hade inte 

någon stor påverkan på anestesislut (tabell). Skillnader framkom vid anestesiväckning 

om det var manlig eller kvinnlig patient (tabell 2 och 10). Fler kvinnor hade kortare 

anestesiavslut än män och det var fler män som var svårväckta vid ankomst till 

dagkirurgens postoperativa avdelning. Enligt Hoymorkand & Raeder (2005) studie 

framkom det att kvinnor passar bättre för en TCI algoritm än vad män gör. Kvinnor 

somnar med lägre dos propofol och vaknar fortare efter avslutad TCI än män. Män 

kräver mer propofol för att uppnå anestesisömn och tar längre tid att vakna vid avslutad 

TCI. Detta troligtvis på att män och kvinnor skillnader på kroppsbyggnad och kvinnliga 

hormoner. Buchanan (2009) tar upp att även om kvinnor vaknar fortare efter anestesi 

finns det ingen skillnad på hur länge de stannar postoperativt än män. Kvinnor har en 

tendens att få fler postoperativa komplikationer som PONV och smärta eller mår 

allmänt sämre än män efter sövning och operation. Skillnader mellan män och kvinnor 

har inte kunnat påvisas vad det kommer till att nå kortast tid till utskrivningskriterier. 

Ingen skillnad i den här pilotstudien kunde ses mellan män och kvinnor till att skrivas ut 

till hemmet. Skillnad kunde däremot ses ålder. I den här undersökningen var det främst 

yngre än 19 och över 50 som stannade längre postoperativt, oberoende kön. 

 

En del sjuksköterskor hade skrivit i enkäten att patienterna uppnått utskrivningstiden 

tidigare men väntade på operatören för utskrivningssamtal eller anhöriga för hämtning.  

Enligt Rastogi et al. (2010) och utskrivningskriterier är patienten inte färdigbehandlad 

förrän patienten samtalat med operatören efter operation och erhållit muntlig och 

skriftlig information av både sjuksköterskan och kirurgen. I en framtida studie bör det 

framgå när patienten är klar för utskrivning och när patient faktiskt gick hem. Det kan 

vara så att operatören står och opererar och inte kommer ifrån för samtal med patienten. 

Då sitter patienterna och väntan på operatören. I studien har sjuksköterskorna antecknat 

tiderna men det har handlat om mindre tider på 20-30 minuter. Därför kan man anse att 

tiderna i den här studien ändå är tillförlitligt.  
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 Konklusion 
 

 

Syftet med den här pilotstudien var att undersöka vad som avgör om en patient skrivs ut 

tidigt eller sent vid dagkirurgi efter intravenös anestesi som sövningsmetod (Total 

intravenös eller Target Controlled Infusion). Resultatet visade att ålder kan spela roll, 

smärta postoperativt, en längre operationstid med längre sövningstid och skillnader på 

man och kvinna, har betydelse för utskrivning postoperativt. Efter genomgång av 

aktuella vetenskapliga artiklar stämmer detta väl överens men vad vetenskapen säger.  

 

Vad som väcker vidare intresse är vilken stor skillnad det är mellan man och kvinna 

efter intravenös anestesi som sövningsmetod. Enligt vetenskapen ska Target Controlled 

Infusion vara bäst anpassad för kvinnor. Trots det var det främst kvinnor som påtala 

smärta och kanske egentligen stannade längre än män, även om de fick samma 

utskrivningstid. Enligt vetenskapen kräver män högre dos propofol och mer svårväckt 

och på så vis stannade längre postoperativt innan utskrivning. Kvinnor krävde mindre 

mängd propofol och vakande tidigare och borde egentligen kunna gå hem tidigare. 

Nedsövning och väckningstid var inget som tittades i den här pilotstudien men har en 

klar påverkan på när patienterna skrivs ut till hemmet. Intressant ämne för en vidare 

studie.  

Vidare som är intressant hur anestesisjuksköterskorna doserar smärtstillande till kvinnor 

i förebyggande syfte. Får kvinnor en lägre dos? Eller kräver kvinnor en högre mängd 

dos läkemedel i jämförelse till män? Kan det vara att smärtstillande i förebyggande 

syfte ges tidigare till kvinnor än män under anestesi och smärtstillandet slutat verka när 

patienten väcks? Eller bygger smärtan på oro och ångest som också påvisat främst hos 

kvinnor i dagkirurgi. Är anestesisjuksköterskor generösare till män än kvinnor?  

I en framtida fullskalig studie krävs mer ingående frågor av patientens vistelse på 

dagkirurgin och även anestesin. Få med hela bilden av patienten. Från det patienten 

kommer på morgonen tills utskrivning. Bör också omfatta fler patienter och fler 

operationsingrepp.   

Dagkirurgin i den här studien är en väl fungerade verksamhet och genomsnittstiden för 

vistelsen postoperativt innan utskrivning var 2 timmar och 30 minuter. Förhoppningen 

med studien var att ge anestesisjuksköterskor och postoperativa sjuksköterskor en 

inblick och ett stöd till att optimera dagkirurgin ännu mer. 
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     Bilaga 1 

Enkät till magisteruppsats  

 

Vad avgör om en patient skrivs ut tidigt eller sent vid dagkirurgi vid sövningsmetod  

Total Intravenös Anestesi och Target Controlled Infusion (TIVA/TCI)  

 

Dagkirurgis patienter som är mellan 18 – 65 år, ASA klass 1-2 och som ska genomgå 

öron näsa hals operation. Med TIVA/TCI som anestesimetod på Operations Service 

Rekonstruktiv Kirurgi. Fylls i av sjuksköterska på dagkirurgen och är uppdelat före, 

under och efter operativt. 

 

 Pre operativt  

1. Ålder ……………………………………………………………………….. 
 

2. ASA klass    1 □ 

2 □ 

 

3.        Man □ 

Kvinna □ 

Ett eller flera svars alternativ 

 

 

4. Profylax mot illamående innan    Tablett □ 

Intravenöst □ 

     Inget □ 

       

5. Profylax smärtlindring innan    Tablett □ 

Intravenöst □ 

Paracetamol □ 

NSAID □ 

Svag Opiod □ 

Stark Opiod □ 

     Lokal  

bedövning  □ 

Inget □ 
 

6. Om profylax smärtlindring NSAID  Korttid □ 

 korttidsverkande eller långtidsverkande  Långtid □ 



 

             (Till exempel tablett Voltaren eller Arcoxia)  Ingen □ 
 

7. Om profylax smärtlindring Opiod  Korttid □ 

Korttidsverkande eller långtidsverkande  Långtid □ 

(Till exempel tablett Oxynorm eller Oxycontin) Ingen □ 
 

Under anestesi/operation 

 

8. Luftväg under anestesi   Intuberad □ 

Larynxmask □ 

Egen andning□ 
 

9. Muskelrelaxerande vid intubering  Ja  □ 

     Nej □ 

 

10. Profylax mot illamående     Intravenöst □ 

     Inget □ 

       

11. Profylax smärtlindring    Intravenöst □ 

Paracetamol □ 

NSAID □ 

Stark Opiod □ 

     Lokal  

bedövning  □ 

Inget □ 

 

12. Om stark Opiod långtid eller korttidsverkande  Långtid □ 

(Till exempel Morfin eller och Fentanyl)  Korttids □
       

Operations start klockan……………………………………………………………. 

 

Operations slut klockan……………………………………………………………… 

 

Lämnar operationssal klockan………………………………………………………. 

 

Ankomst till Dagkirugen/ post op klockan………………………………………… 

 

Post operativt 

 

13. Vilket ingrepp har utförts: 

Konkotomi = Minskning av näsmusslor    □ 



 

Septumplastik = Operation av nässkiljväggen   □ 

FESS = Bihåleoperation     □ 

Endoskopisk evulsio = Borttagande av näspolyp   □ 

Näsreponering     □ 

Mellanörekirugi     □ 

Ytteröreplastik     □ 
Annat……………………………………………………………………………….. 

14. Vakenhet vid ankomst till post op                  Vaken/lättväckt □

               Väcks med beröring □

                              Svårväckt □ 

 

15. Smärta ankomst post operativt   NRS …………. 

 

 

Ett eller flera svars alternativ  

 

16. Smärtstillande    Tablett □ 

Intravenöst □ 

Paracetamol □ 

NSAID □ 

Svag Opiod □ 

Stark Opiod □ 

     Inget □ 

 

17. Illamående post operativt   Tablett □ 

Intravenöst □ 

Inget □ 

 

18. Läkemedel med hem                      Smärtstillande □ 

                 Illamående □ 

Inget □ 

 

  

Utskriven till hemmet kl…………………………………………………………….. 

 

 

 



 

     Bilaga 2 

Information om deltagande i studie 
 

Förfrågan till dig om du kan vara med i en studie. 

Jag är anestesisjuksköterska och skriver min magisteruppsats. Det är en studie om vad 

som avgör om en patient skrivs ut tidigt eller sent vid dagkirurgi efter nedsövning. Mitt 

intresse är förbättring av och utveckling inom dagkirurgi. Dagkirurgi innebär att du som 

patient kommer till sjukhuset på förmiddagen och går hem senare samma dag efter din 

operation.  

I den här studien önskar jag undersöka hur lång tid det tar från det att du kommer till 

avdelningen tills det att du som patient kan gå hem från sjukhuset. 

Din sjuksköterska på dagkirurgen kommer att fylla i ett frågeformulär. Frågeformulärets 

frågor följer den dokumentation som sjuksköterskan utför dagligen på dig som patient 

och som följer sjukhuset riktlinjer. Det innehåller bland annat uppgifter om tiden till 

operationens start och slut, din ankomst tillbaka till dagkirurgen. Läkemedel som givits, 

sövningsmetod, illamående, smärtstillande före, under och efter. Tidpunkten för när du 

får gå hem från sjukhuset. 

Inga uppgifter om Ditt namn eller ditt personnummer kommer att registreras. Det 

kommer inte att finnas någon data som kan härledas till dig. Inte heller vilken 

sjuksköterska som fyllt i frågeformuläret. Enkäten är helt anonym och det finns inga 

risker med studien. Vid inlämning av enkäten kommer du tilldelas ett specifikt 

löpnummer för att du ska kunna kontakta oss om du önskar avsluta ditt deltagande. 

Sammanställningen av materialet publiceras i DIVA, en databas för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. Data kommer att presenteras på 

gruppnivå och ingen enskild individ kan identifieras. Under studiens gång kommer 

enkäterna att förvaras skyddade och enbart författaren och handledare kommer ha 

tillgång till materialet. Uppsatsen är granskad och godkänd av det lokal etiska rådet vid 

Halmstad Högskola. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta deltagandet. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta. 

Student 

Zandra Ellerström      

Anestesisjuksköterska     

Intensivvård och periopertiv vård inom medicin SUS Malmö 

ze801124@gmail.com     

Handledare    Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Gunnar Johansson   Box 823 

Professor i Hälsovetenskap  301 18 Halmstad 

Gunnar.Johansson@hh.se  

 



 

     Bilaga 3 

Information till verksamhetschef och personal för dagkirugi  

Jag arbetar som anestesisjuksköterska på Operations Service Rekonstruktiv Kirurgi på 

SUS Malmö och skriver min magisteruppsats på Högskolan i Halmstad.  

 

Syftet med min magisteruppsats är att se vad som avgör om en patient skrivs ut tidigt 

eller sent vid dagkirurgi efter sövningsmetod Total Intravenös anestesi (TIVA) och 

Target Controlled Infusion (TCI).  

 

Dagkirurgi är ett omdiskuterat ämne som kan utvecklas och förbättras ytterligare. 

Vårdplatserna på sjukhusen räcker inte till men samtidigt så ökar patientantal och köer 

till operation. Både anestesi – och operationsmetoder utvecklas hela tiden och att kunna 

hitta en standardregim som fungerar bra inom dagkirurgi skulle vara intressant. Målet 

inom dagkirurgi är en nöjd och färdigbehandlad patient som går hem samma dag. 

Jag har valt att göra en egenkonstruerad enkät för studiens syfte som kommer att 

innehålla frågor och färdiga svarsalternativ. Detta för att det ska vara snabbt och enkelt 

att fylla i. Enkäten fylls i av ansvarig sjuksköterska på dagkirurgen. Den följer 

sedvanliga rutiner som sjuksköterskorna dokumenterar postoperativt och redan följer de 

utskrivningskriterierna som finns på SUS. Patienterna erhåller en skriftlig information 

om uppsatsen av ansvarig sjuksköterska innan operation och ger sitt samtycke. Enkäten 

besvaras anonymt och ingen data som kan härledas till patienterna kommer att 

dokumenteras. Uppsatsen kommer att publiceras på DIVA. 

Information om studien kommer att tas upp på en arbetsplatsträff för dagkirugens 

personal.  Svaren kommer att läggas i kuvert och samlas hos dagkirurgins 

sektionsledare som jag sedan hämtar. Cirka 20 stycken enkäter kommer att lämnas ut.  

Jag har riktat in mig på öron-näsa-hals patienter där det redan finns ett etablerat PM för 

förberedelser och ungefär liknande anestesimetod för att få den kortaste tiden från 

operations slut till utskrivning. 

Malmö  

Student   

Zandra Ellerström    

Intensivvård och perioperativ vård inom medicin SUS Malmö  

ze801124@gmail.com  

 

Handledare 

Gunnar Johansson 

Professor i Hälsovetenskap 

Gunnar.Johansson@hh.se 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad 

 



 

     Bilaga 4 

Intyg verksamhetschef 

Intyg om nödvändiga resurser för projektets genomförande 

 

Härmed intygas att det vid att vid Skånes Universitets sjukhus SUS finns resurser som 

garanterar forskningspersonernas säkerhet vid genomförandet av projektet ”Vad avgör 

om en patient skrivs ut tidigt eller sent vid dagkirurgi med intravenös anestesi som 

sövningsmetod.” 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, datum 

 

_____________________________________________ 

Verksamhetschefs underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Bilaga 5 

Informerat samtycke 

 

Jag har tilldelats information om studien muntligt av sjuksköterskan på Dagkirurgen och 

erhållit den skriftliga informationen vid ankomst till Dagkirurgin på min operationsdag. 

Jag har fått möjlighet att ställa frågor och fått information om vem jag ska kontakta för 

eventuella ytterligare frågor. 

Jag vet efter informationen att deltagandet är anonymt, den är frivillig och att jag när 

som helst kan avsluta mitt deltagande. 

Jag har fått information om att all insamlad data förvaras och hanteras av studien 

ansvariga. 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien. 

 

………………… ……………………………… …………………… 

Datum  Patientens namnteckning  Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………… 

Patientens födelsedatum (år, månad och dag) 

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående 

patient samt erhållit patientens samtycke. Patienten har även fått en kopia av 

patientinformationen. 

 

 

……………... …………………………  ……………………. 

Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 
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