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Får patienten den information de behöver om sövningen inför en 

operation?

Studiens syfte var att undersöka om patienter upplever att de fått 
tillräckligt med information inför sövning vid operation. Information är en 
viktig del i omvårdnaden, för att skapa en trygghet hos patienten. Många 
patienter upplever oro inför sövningen, vilket kan minska om patienterna är 
välinformerade. Studien bedrevs med en kvantitativ ansats som en enkätstudie 
på sju avdelningar på Karolinska sjukhuset, Huddinge.  Frågeformuläret 
konstruerades av författarna inför studien och testades i en pilotstudie. Urvalet 
var patienter som skulle få en generell sövning inför operation och var 18 år 
eller äldre, de skulle förstå, tala och läsa svenska. Patienterna fick en förfrågan 
om de ville delta i studien i samband med inskrivnings och ankomstsamtalen 
inför operationerna. Efter att patienterna opererats och återhämtat sig fick de 
frågeformuläret som de kunde fylla i på avdelningen eller i hemmet. 
Insamlingsperioden förlängdes med två veckor eftersom det pågick en 
arbetskonflikt samtidigt. Det insamlade materialet analyserades och kodades 
med hjälp av dataprogrammet SPSS. Chi2-test med korstabeller gjordes mellan 
olika variabler. Resultatet visade att majoriteten av alla patienterna som deltog i 
studien var mycket nöjda med den information den fått. Den påvisade att yngre 
patienter tyckte att den skriftlig information var viktig, medan de äldre fördrog 
den muntliga. Yngre kvinnliga patienter var dessutom mer benägna att använda 
Internet som informationskälla. Det visade sig att det fanns flera brister i 
frågeformuläret, vilket ledde till att det var svårt att göra några generaliseringar. 
Författarna föreslår att en ny studie med ett omarbetat frågeformulär görs för att 
försöka hitta de patienter som har behovet av att träffa en anestesisjuksköterska 
innan operationstillfället. Det är viktigt att hitta dessa för att kunna ge dem 
bättre information och på ett bättre sätt kunna förbereda dem inför sövningen 
innan operation.

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, preoperativ, information, behov, oro, enkätstudie.
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Att sövas kan för en patient kännas skrämmande och utlämnande. Man lämnar sitt liv ut till 

vårdpersonal som på ett säkert sätt skall söva patienten. För att patienten skall känna trygghet 

och förtroende för personalen så krävs det att patienten är välinformerad. 

Bakgrund

Många patienter upplever att man förlorar den egna identiteten och kan ofta känna en 

oförmåga att kontrollera den egna situationen när de blir intagna på sjukhus inför operation. 

Faktorer som påverkar deras oro är rädsla för att man inte skall vakna upp ur narkos, att 

operationen skall misslyckas och rädsla för postoperativ smärta. Genom ökad preoperativ 

information kan man se positiva effekter som minskat behov av smärtlindring under det första 

dygnet och snabbare utskrivning från sjukhuset (Lithner & Zilling, 1998). Enligt Kvalvaag 

Grønnestad och Blystad (2004) behöver patienter ingående information om sin operation och 

därtill sövning. Det hjälper dem att förbereda sig mentalt. Om ingen eller bristfällig 

information ges får patienten möjlighet att tänka och fundera kring händelsen och målar då

ofta upp ett ”worst case scenario”. Många patienter upplever att de inte får tillräcklig 

information av sjuksköterskor på vårdavdelningen. Detta är ofta för att sjuksköterskorna inte 

har tillräckligt med kunskap om operationen eller om hur den generella anestesin går till. Med 

en ökad information till patienterna får de ofta svar på de vanligaste frågorna som hur man

som patient hantera den operation man skall genomgå och om man som patient är i trygga 

händer. Patienter som inte har någon tidigare erfarenhet av sjukhus har ett större behov av 

information än patienter som är tidigare opererad eller varit inneliggande på sjukhus. En hög 

grundtrygghet ger patienten utökade resurser i att hantera situationen (Kvalvaag Grønnestad 

& Blystad, 2004)

I den perioperativa omvårdnadsprocessen beskriver Lindvall och von Post (2000) det 

perioperativa samtalet, som innefattande det pre-, intra och postoperativa samtalet. Målet med 

samtalen är att informera patienten, bedriva en säker vård samt att skydda patientens 

värdighet. Det preoperativa samtalet skall skapa en relation mellan sjuksköterskan och 

patienten. Sjusköterskan samlar data och tolkar detta, och planerar vården tillsammans med 

patienten. Det intraoperativa samtalet är det som börjar när patienten anländer till 

operationsavdelningen. Det är en fortsättning på relationen som byggts upp under det 

preoperativa samtalet. Detta syftar till att patienten ska känna sig mindre utlämnad.
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I det postoperativa samtalet utvärderas den perioperativa vården. För att samtalen ska räknas 

som ett perioperativt samtal så menar Lindwall och von Post (2000) att det ska vara samma 

anestesisjuksköterska som har alla tre samtalen och söver patienten. 

Ökad information till patienterna visar tydligt att patienterna får en högre livskvalitet och en 

bättre tillfredställelse med vården (Larson, 1996). Idag innebär arbetet som 

anestesisjuksköterska att man oftast möter patienten för första gången i slussen in till 

operationssalen. Det är då viktigt att på kort tid skapa en relation till patienten som gör att 

patienten förstår den information som ges. När den perioperativa dialogen prövades som 

omvårdnadsmodell vid ett sjukhus i Skaraborg kom det fram att modellen ger patienterna en 

stor trygghet. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten gör att patienten tar större del 

och ansvar av vården och de känner sig inbjudna i en vårdande gemenskap (Larsson, 2004) 

Det är idag få sjukhus som tillämpar den perioperativa samtalsprocessen och det finns få 

studier som beskriver den perioperativa samtalsmodellen.  Modellen är dessutom lite 

beprövad utanför de nordiska gränserna (von Post, Frid, Kelvered, & Madsen, 2005). Av de 

svenska sjukhusen arbetar 90 % inte efter den perioperativa samtalsmodellen även om de är 

positivt inställda till den. Av de kvarvarande tio procentenheterna så är det endast två som 

tillämpar modellen fullt ut. I dagens hälso- och sjukvårdsorganisation finns det för lite 

ekonomiska resurser för att anestesisjuksköterskan skall göra besök på vårdavdelningen innan 

operationen. Det att det också idag är en läkaruppgift att informera patienten inför operationen 

något som gör att det blir svårt att genomföra den perioperativa samtalsmodellen. Det kan 

också finnas ett ointresse från klinikledning att ändra i gällande rutiner. (Zetterlund, 2000). 

Enligt Devine (1991) så kan man med endast en timme per operationspatient få de önskade 

verkningarna av en väl informerad patient. Detta är ingen stor kostnad om man ser till de 

positiva effekter som information och utbildning av patienter har. 

Undervisning i den perioperativa modellen har pågått sen början av 1990-talet men än idag är 

den inte genomförd (von Post, et al., 2005). Kan det vara så att patienter får sitt behov av 

information tillfredsställt enligt den rutin som praktiseras på de flesta anestesiavdelningar i 

Sverige? Det är därför viktigt att studera om patienter upplever att de får den information de

behöver om sövning inför en operation. 

Syftet var att undersöka om patienter upplever att de får den information de behöver om 

sövning innan en operation.
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Frågeställningar som författarna ville besvara:

Fanns det ett informationsbehov som inte var tillgodosett inför sövning vid operation?

Var det skillnad på informationsbehoven mellan könen?

Fanns det olika informationsbehov i olika åldersgrupper?

Vem var det som gav den huvudsakliga informationen inför sövningen?

Metod

Studien är en kvantitativ studie, med enkäter som delades ut till personer som opererats och 

varit sövda under operationen. Enkätundersökningar är en vanligt förekommande 

undersökningsmetod vid kvantitativa studier, där man vill undersöka människors erfarenheter 

Med kvantitativa underökningar vill man undersöka och beskriva olikheter mellan olika 

grupper enligt Olsson och Sörensen (2001). 

Med den kvantitativa metoden vill man på kort tid samla in en stor mängd data och nå en stor 

mängd respondenter (Polit & Beck, 2003). 

Urval

Respondenterna var patienter över 18 år som har genomgått en operation under tiden 2008-

03-14 till 2008-05-16, som kunde tala, läsa och skriva svenska obehindrat. Studien 

genomfördes vid ett universitetssjukhus kirurgiska vårdavdelningar som vårdar både 

slutenvårdspatienter och dagkirurgiska patienter, akuta såväl som planerade.

Respondenterna tillfrågades vid inskrivningssamtalet på avdelningen inför operationen om de

ville delta i enkätstudien. De patienter som tackade ja till att delta i studien fick ett 

informationsbrev om studien i samband med inskrivningssamtalet. Efter operationen fick 

respondenten enkäten tilldelad av en sjuksköterska på vårdavdelningen. En gång om dagen 

samlades enkäterna in. De deltagande avdelningar hade olika specialiteter som övre och nedre 

gastro kirurgi, kvinnosjukvård, öra/näsa/hals, akutvårdsavdelning samt dagkirurgi.

Datainsamling

Denna föreliggande studie var en strukturerad studie med i förväg formulerade 

frågeställningar (Olsson & Sörensen, 2001). Frågeformuläret var konstruerat av författarna 

med stöd av en tidigare konstruerad enkät FoU-rapport 2004:1 (Larsson, 2004). Med en 
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strukturerad studie så ger det en exakt procentbild över hur det ser som till exempel om 

kvinnorna känner sig mindre informerade än männen (Polit & Beck, 2003).

Vid konstruktionen av enkäten listades de variabler som skulle mätas för att sen göra 

relevanta frågor till studien. Enkäten bestod av några bakgrundsfrågor, som kön, ålder, om 

operationen var planerad eller akut, dagkirurgisk eller via avdelning. Därefter kommer det 

flervalsfrågor och frågor med öppna svar där patienten får skriva ner sina egna kommentarer. 

Nyckelfrågor var sådana som om patienten upplevde att den fått tillräckligt med information, 

av vem, och hur. Vid några av frågorna kunde flera alternativ kryssas i. 

Reliabilitet och Validitet

Reliabiliteten mäter överstämmelsen i studien enligt Olsson och Sörensen (2001). Med ett väl

genomarbetat frågeformulär som vid flera studier får liknande resultat fås en högre reliabilitet. 

Bristande reliabilitet kan bero på att frågeformuläret är otydligt formulerat med tvetydiga 

svarsalternativ (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2008). För att stärka denna studies 

frågeformulär gjordes en pilotstudie. Tio pilotenkäter delades ut till tänkbara patienter och 

sjuksköterskor som fick möjligheten att lämna kommentar om enkätens design och specifika 

frågor enligt Olsson och Sörensen (2001). Med bakgrund av pilotstudien fick författarna 

förtydliga några frågor samt informera om flera svarsalternativ kunde anges. En sjuksköterska 

tyckte att några frågor hade en negativ betoning som att författarna utgick ifrån att 

informationen var bristfällig. Ändring av formulering gjordes. Enkäten utarbetades med 

inspiration från FoU-rapport 2004:1 (Larsson, 2004) om kontinuiteten och den perioperativa 

dialogen. Att samtidigt göra en litteratursökning och samt en pilotstudie för att utforma 

enkäten är en tillgång för validiteten (Polit & Beck, 2003).

Analys

Det insamlade datamaterialet analyserades med deskriptiv statistik. Enkäterna har kodats och 

analyserats med hjälp av dataprogrammet SPSS. Materialet har presenterats i text och 

diagramform, sambandsanalys har gjorts mellan olika variabler. De kombinationer av 

variabler var mellan kön och ålder och variabler som oro, vem har stått för den huvudsakliga 

informationen i samband med sövningen och om informationen var tillräcklig. Även 

korsanalyser där förhållande mellan olika variabler gjordes mellan vem som gav den 

huvudsakliga informationen och var patienten opererades, om det var dagkirurgiskt eller inom 

slutenvården, akut eller planerad. Chi2 tester gjordes på korstabellerna mellan variablerna kön 
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och vilken information som var lättats att förstå, variablerna kön och oro och variablerna oro 

och om respondenterna tyckte att det fått tillräckligt med information i SPSS.  Om ett värde är 

mindre än 0,05 i Chi2 testet så är uträkningen statistisk säkerställd. (Wahlgren, 2008).

Bortfall

Totalt fördelades totalt 100 enkäter ut på de olika avdelningarna. När studien avslutades 

samlades de enkäter som inte var utdelade in. Totalt delades 74 enkäter ut till respondenter 

som passade in under kriterierna för medverkan i studien.

En respondent tilldelades en enkät trotts att denne inte passade in på urvalskriterierna för att 

respondenten var för ung. Den besvarade enkäten räknades bort och ingår i det externa 

bortfallet.

Med internt bortfall menas att vissa frågor lämnats obesvarade i enkäten, ett bra frågeformulär 

har sällan internbortfall enligt Olsson och Sörensen (2001). 

Det interna bortfallet i vår studie är fyra frågor som totalt 7 respondenter inte besvarat. Två 

respondenter en manlig och en kvinnlig har inte svarat på fråga nummer 3 ”Jag blev opererad 

som dagkirurgisk patient, var inlagd på vårdavdelning”. En manlig respondent svarade inte på 

frågan nummer 14 ”Skulle Du vilja träffa anestesisjuksköterskan på avdelningen innan 

sövningen vid operationstillfället”. Fråga 15 ”Framgick det tydligt vid sövningstillfället vem 

som var anestesiläkare respektive anestesisjuksköterska” hade inte besvarats av två 

respondenter en manlig och en kvinnlig. En kvinnlig respondent har inte svarat på fråga 16 

”Vem tycker du skall ge information om sövningen”.  Den sista respondenten som inte 

besvarat en fråga var kvinnlig, frågan som hon inte besvarat var fråga 22 ”Skulle du använda 

dig av en hemsida på internet om det fanns en särskild sida med information om sövning”. 

Bortfallet var jämn fördelat mellan manliga och kvinnliga respondenter, tre manliga och fyra 

kvinnliga. Den övervägande majoritet av respondenterna som inte svarat på en fråga kom från 

åldersgruppen 40-59 år, fyra stycken.

Etiska överväganden

När man i omvårdnadsforskningen tittar på patienter är det viktigt att rättigheterna till dessa 

patienter är skyddade. Det vill säga att inga patienter skall utsättas för saker som ger de 

allvarliga men. De skall inte behöva utsättas för situationer de inte kan hantera och att 

riskerna vid deltagande i studien skall vara utsedda i förhand på så sätt att patienten kan 

informeras om detta. Rätten att delta i studien var helt frivillig. Patienten kunde när som helst 
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meddela att patienten inte vill delta i studien utan att detta på något sätt gick ut över patientens 

situation, behandling eller liknande. Datamaterialet har handlagts konfidentiellt för att skydda 

patienternas intressen. En etisk prövning gjordes av Luleå tekniska universitet, Institutionen 

för hälsovetenskap. 

Att efter en svår operation få frågan om att svara på frågor kan vara en dramatisk upplevelse 

för patienten. Med att fråga patienten redan innan operationen kan denne vara förberedd på att 

handskas med eventuella obehagliga minnen från sövningen. När man får en enkät när man är 

inneliggande på sjukhus kan det eventuellt kännas som ett tvång att fylla i enkäten. Att 

författarna valde att ge patienten skriftlig och muntlig information innan operationen ansågs 

som viktigt ur ett etiskt perspektiv, så att patienten visste vad som skulle hände efter 

operationen.

Resultat

Resultatet visade att majoriteten av alla patienterna som deltog i studien var mycket nöjda 

med den information den fått. Den påvisade att yngre patienter tyckte att den skriftlig 

information var viktig, medan de äldre fördrog den muntliga. Yngre kvinnliga patienter var 

dessutom mer benägna att använda Internet som informationskälla. Vid dagkirurgiska 

operationer var det anestesisjuksköterskan som stod för den huvudsakliga informationen, 

medans det var anestesiläkaren som stod för den huvudsakliga informationen vid operationer 

inom slutenvården. Korstabellerna som gjordes mellan olika variabler kunde inte påvisa 

någon statistisk signifikans, vilket gjorde det svårt att göra några generaliseringar utifrån 

studiens resultat. 

Könsfördelningen i studien var 55,2 % manliga och 43,3 % kvinnliga respondenter, en 

respondent hade inte svarat på frågan om kön (figur 1). Fördelningen mellan dagkirurgiska 

patienter och patienter som opererades inom slutenvården var 38,8 % respektive 61,2 %. Av 

dessa var 86,6 % planerade operationer och 11,9 % akuta, en respondent hade inte besvarat 

frågan.
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Informationsbehov inför sövning vid 

operation

På frågan om respondenterna tyckte att den 

fått tillräckligt med information inför 

sövningen, svarade över 94 % ja (”ja 

absolut” 61,2 % och ”ja i stort sett” 32,8 

%). Endast 6 % upplevde att de inte fått 

tillräckligt med information, en respondent 

hade svarat ”nej inte alls”. Av de 

respondenter som svarat ”ja absolut” 

uppgav 20,9 % att de fått sin huvudsakliga information från anestesiläkaren och 19,4 % från 

anestesisjuksköterskan. Av dem som uppgett anestesiläkaren som huvudsaklig 

informationskälla svarade 58,3 % ”ja absolut” att de fått tillräckligt med information. För 

gruppen som uppgett anestesisjuksköterskan som den huvudsakliga informationskällan 

uppgav 72,2 % ”ja absolut”. Inom dagkirurgin var det övervägande anestesisjuksköterskan 

som stått för den huvudsakliga informationen 72,2 %. Medan det var anestesiläkaren som stod 

för den huvudsakliga informationen inom slutenvården 87,5 %.

På frågan om vem respondenterna ansåg skulle ge informationen inför sövningen angav 37,3 

% anestesiläkaren, 20,9 % anestesisjuksköterskan, 22,4 % både anestesiläkare och 

anestesisjuksköterskan. Endast 3 % av respondenterna tyckte att det räcker med skriftlig 

information.

En majoritet av både de manliga och kvinnliga respondenterna ansåg att den muntliga 

informationen var lättats att förstå. Mellan skriftlig information och kombinationen av 

muntlig och skriftlig information var det lika många respondenter som svarade på de båda 

alternativen (tabell 1).
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Tabell 1 Vilken information tycker du är lättast att förstå

Muntlig

n  (%)

Skriftlig

n (%)

Muntlig och skriftlig

n (%)

Total

n (%)

Chi2

(P värde)

Man 27 (73) 5 (13,5) 5 (13,5) 37 (100)
0,428 

(0.807)

Kvinna 19 (65,5) 5 (17,2) 5 (17,2) 29 (100)
0,428 

(0.807)

Total 46 (69,7) 10 (15,2) 10 (15,2) 66 (100)

På frågan om respondenterna förstod all den information som gavs under den intraoperativa 

perioden var det skillnader mellan könen. Av de kvinnliga respondenterna så uppgav 44, 8 % 

att de förstod mycket bra, 44,8 % ja, i stort sett, 6,9 % förstod inte så mycket och 3,4 % 

uppgav att de inte förstod något alls. De manliga respondenterna uppgav följande: 38,9 % 

mycket bra, 55,6 % ja, stort sett och 5,6 % inget alls. 

Respondenterna fick besvara om de skulle 

tycka att informationen om sövningen skulle 

ligga lättillgängligt på en särskild hemsida på 

Internet och om de skulle använda sig av en 

sådan sida om det fann en sådan. Det var 32,8 

% av respondenterna som tyckte att det skulle 

finnas en särskild hemsida med information 

om sövningen, 31,3 % tycker inte det och 35,8 

% uppgav vet ej (Figur 2). 

På frågan om respondenterna skulle använda 

sig av en hemsida på Internet med 

information om sövningen uppgav 32,8 % ja, 

40,3 % nej och 20,9 % vet ej. Endast 14,3 % 

av de manliga respondenterna uppgav att de 

skulle söka information på Internet om 

information fanns tillgänglig där. 20,6 % av 

de kvinnliga uppgav att de skulle söka 

information på Internet. (Figur 3)
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Skillnad i informationsbehov mellan kön och i åldersgrupper

Skillnader mellan könen kunde ses i vem som gav informationen. Av de manliga 

respondenterna uppgav 22,7 % anestesiläkaren som den huvudsakliga informationskällan,

18,2 % uppgav anestesisjuksköterskan. Kombinationen anestesiläkare och 

anestesisjuksköterska som huvudsaklig informationskälla uppgavs av 4,5 % av de manliga 

respondenterna. Medan 13,8 % av de kvinnliga respondenterna uppgav anestesiläkaren som 

den huvudsakliga informationskällan och 7,6 % uppgav anestesisjuksköterskan. 

Kombinationen anestesiläkare och anestesisjuksköterska som huvudsaklig informationskälla

uppgavs av 7,6 % av de kvinnliga respondenterna. När det kommer till den skriftliga 

informationen uppgav 6,1 % av de manliga respondenterna att den skriftliga informationen 

var den huvudsakliga informationskällan. Samtidigt som 4,5 % av de kvinnliga 

respondenterna uppgav den skriftliga informationen som huvudsaklig informationskälla.

Respondenterna indelades i fyra olika åldersgrupper i enkätstudien, 18-39 år, 40-59 år, 60-79 

år och 80 år och över. I de yngre åldersgrupperna 18-39 år och 40-59 år uppgav 16,5 % 

anestesiläkaren som huvudsaklig informationskälla och 25,3 % uppgav 

anestesisjuksköterskan. Samtidigt som respondenterna i de äldre åldersgrupperna 60-79 år och 

80 år och över uppgav 19,4 % anestesiläkaren som huvudsaklig informationskälla och 1,5 %

uppgav anestesisjuksköterskan. (Figur 4) I åldersgruppen 18-39 år har 9 % uppgett den 

skriftliga informationen som huvudsaklig informationskälla.
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Erfarenheter av sövning och upplevelse av oro inför sövning.

Större delen av respondenterna har tidigare erfarenheter av att blivit sövd, 83,6 %. Elva 

respondenter hade inte blivit sövda tidigare. Bland de respondenter som hade tidigare 

erfarenheter av att bli sövd uppgav 60,7 % ingen oro inför sövningen, medan de som inte 

blivit sövda tidigare uppgav 45,5 % ingen oro inför sövningen.

På frågan om respondenterna ”kände någon oro inför sövningen”, uppgav drygt 60 % av de 

manliga respondenterna att de inte kände någon oro och drygt 50 % av de kvinnliga 

respondenterna. Endast en manlig respondent uppgav mycket oro inför sövningen (tabell 2).

Tabell 2 Kände du oro inför sövningen

nej, ingen oro

n (%)

ja, lätt oro

n (%)

ja, orolig

n (%)

ja, mycket orolig

n (%)

Total

n (%)

Chi2 

(P värde)

Man 23 ( 62,2) 9 (24,3) 4 (10,8) 1 (2,7) 37 (100)
1,504

(0,681)

Kvinna 16 (55,2) 10 (34,5) 3 (10,3) 0 (0) 29 (100)
1,504

(0,681)

Total 39 (59,1) 19 (28,8) 7 (10,6) 1 (1,5) 66 (100)

Sambandsanalysen mellan frågorna ”tycker du att du fått tillräckligt med information” och 

”oro” visade att majoriteten av de respondenter som förstått sin information uppgav lätt oro 

eller ingen oro alls. Lite motsägelsefullt så uppgav en manlig respondent som svarat ”nej inte 

alls på frågan om han fått tillräckligt med information, ingen oro. Medan en som svarat ”ja 

absolut” uppgav ”ja, mycket orolig (tabell 3).

Tabell 3 Oro i samband med information

Tycker du att du 
fått tillräckligt 
med information

nej, ingen oro

n (%)

ja, lätt oro

n (%)

ja, orolig

n (%)

ja, mycket orolig

n (%)

Total

n (%)

Chi2

P värde

Ja absolut 26 (63,4) 12 (29,3) 2 (4,9) 1 (2,4) 41 (100)
7,373

(0,598)

Ja i stort sett 10 (45,5) 8 (36,4) 4 (18,2) 0 (0) 22 (100)
7,373

(0,598)

varken eller 2 (66,7) 0 (0) 1 (33,3) 0 (0) 3 (100)
7,373

(0,598)

Nej inte alls 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 1 (100)
7,373

(0,598)

Total 39 (58,2) 20 (29,9) 7 (10,4) 1 (1,5) 67 (100)
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På frågan om ”Skulle du vilja träffa anestesisjuksköterskan på avdelningen innan sövningen 

vid operationstillfället” svarade 31,3 % av respondenterna ja, 31,3 % nej och 31,3 % ingen 

åsikt. Fyra stycken av respondenterna hade inte svarat på frågan. Av de respondenter som 

ville träffa anestesisjuksköterskan preoperativt uppgav 47,6 % ingen oro, 33,3 % lätt oro och 

19 % orolig. Av de respondenter som svarat nej uppgav 66,7 % ingen oro, 28,6 % lätt oro och 

en respondent svarade, mycket orolig. Av de respondenter som inte hade någon åsikt uppgav 

66,9 % ingen oro, 28,6 % lätt oro och 9,5 orolig. (Figur 5)

Respondenterna fick också möjlighet att själva kommentera och skriva om det var något de 

ville kommentera eller om det var något de skulle vilja ha mera information om innan 

sövningen. De respondenter (16,4 %) som svarade att de ville ha mera information hade olika 

argument till detta. En respondent ville veta mera om hela processen, före, under och efter 

sövningen. Tre andra respondenter ville veta mera om hur man mår efteråt, hur sövningen

påverkar kroppen och om illamående efter operationen. 

Endast 21 respondenter valde att kommentera informationen kring sin sövning. Men de som 

valde att göra det beskrev nästan enbart positiva erfarenheter som väl bemötande av 

personalen och att det hela var en bra upplevelse. 

”Sköterskan som tog hand om mig var väldigt snäll och duktig. Jag kände mig 
mycket trygg”

”Personalen var jättetrevliga och förklarade tydligt och enkelt så att man förstod och 
kände sig trygg”

”Är mycket nöjd med informationen och både nöjd och tacksam för personalens 
informations och beteende samt behandling”

”Jag tycker att jag fick ett mycket proffsigt bemötande av al personal”
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”Det sättet som man får informationen utav respektive personer gör att man känner 
sig lugn. Ett viktigt och fint mänskligt samtal”

”Sövningen en stor del av operationen skall ges muntlig till patienterna kan känna 
sig lugna. En anestesisjuksköterska är perfekt lösning för detta.”

En respondent beskrev en dålig upplevelse i samband med sin sövning. Och det var då 

relaterad till att patienten inte känt sig tillräckligt informerad.

”Fick ingen information om hur det skulle gå till. Masken bara placerades framför 
ansiktet. – Jag stirrade på en lampa i taket för att inte få panik, sen var jag borta”.

Diskussion

Resultatdiskussion

Det var en majoritet av respondenterna som uppgav att de hade fått tillräckligt med 

information inför sövningen. Hela 94 % svarade ja absolut eller ja i stort sett på frågan om de 

hade fått tillräckligt med information inför sövningen. Skillnader i informationssätt var inte så 

betydande. De som hade informerats av anestesisjuksköterskan var lika nöjd som den som 

hade blivit informerad av anestesiläkaren. En större andel som var informerad av 

anestesisköterskan tyckte sig vara tillräckligt informerade. Det fanns skillnader i vem som 

respondenterna ansåg gav den huvudsakliga informationen beroende var dessa var opererade. 

Inom dagkirurgin var det hela 72,2 % som uppgav att anestesisjuksköterskan var den 

huvudsakliga informationskällan. Inom dagkirurgin är patienterna ofta journalbedömda av 

anestesiläkaren och informationen skickas skriftligt. Inom slutenvården är siffran 87,5 % som 

tycker att anestesiläkaren är den huvudsakliga informationskällan inför sövning. 

Inom dagkirurgin ges anestesisköterskan en stor plats för att ta hand om patienterna. Detta 

mycket för att öka effektiviteten vid den dagkirurgiska avdelningen och dels för att ge 

patienten trygghet inför det ingrepp som skall göras. Patienterna träffar anestesisköterskan 

som den första specialist inom området som kan informera och besvara patienternas frågor. 

Patienterna uppskattar detta mycket (Rogan Foy & Timmins, 2004).

Om man tittar på kvaliteten på informationen så är andelen som är nöjda lite större hos de 

patienter som är informerade av anestesisköterskan. En stor del av respondenterna (70,1 %) 

tycker att den muntliga informationen är lättast att ta till sig. Detta informationssätt är 

vanligast och styrks även i Lithner & Zillings från 1998 och 2000. Enligt Lithner och Zillings 
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(1998) litteraturstudie så är muntlig information den bäst lämpliga. Av de vetenskapliga 

artiklar som granskades så visade 13 av 22 artiklar att muntlig information hade en positiv 

inverkan på flera parametrar. Även drygt hälften i Krenzischek, Wilson och Pooles (2001) 

studie visar att den mutliga informationen är den bäst lämpliga och då särskilt för patienter 

som inte har opererats tidigare. 

 När respondenterna i studien fick svara på vem de ansåg skulle ge information kring 

sövningen svarade 37,3 % anestesiläkaren, 20,9 % anestesisjuksköterskan och 22,4 % både 

anestesiläkare och sjuksköterska. Respondenterna som tyckte att anestesiläkaren skulle lämna 

informationen grundade detta med att de hade det yttersta ansvaret och den högsta 

kunskapsnivån medan de respondenter som valde anestesisjuksköterskan valde detta för att 

kontakten med sköterskan var mycket närmare och de litade mera anestesisköterskan. Det 

kändes tryggt att hon var där. En utveckling av procedurer kring informationen kan önskas där 

både anestesiläkaren och anestesisjuksköterskan kan få informera. Att anestesisjuksköterskan 

får träffa patienten innan och informera ger också anestesisjuksköterskan möjlighet att skapa 

en relation och patienten kan känna sig trygg när det är dags för sövningen (Lindwall, von 

Post & Bergbom, 2003). Resultatet i studien påvisade att patienterna kände sig trygga och 

välinformerade trots att de inte fått träffa anestesisjuksköterskan innan operationen enligt den 

perioperativa omvårdnadsprocessen, resultatet är dock inte generaliserbart.

En annan fråga som var av intresse var frågan om respondenterna tyckte att det skulle finnas 

en särskild hemsida på Internet och om de skulle använda sig av en sådan för att få 

information om sin sövning. Idag finns det redan en särskild sida för barn som heter 

Narkoswebben där det finns information om hur procedurer går till. De kvinnliga 

respondenterna var betydligt mera positiva till att söka information på Internet än männen. 

När Krenzischek, Wilson och Poole (2001) frågade vilken metod som patienterna ville bli 

informerad med var det enbart tre procent som valde Internet. Att det i denna studie är en 

högre andel som kan tänkas använda sig av Internet för att få information om sin sövning kan 

beskrivas med att utvecklingen av Internet har gått vidare och blir en större del av vardagen. 

Åldern spelar också en roll i vilket sätt man vill bli informerad. I denna studie tycker yngre 

patienter tyckte att den skriftlig information var viktig, medan de äldre fördrog den muntliga. 

I Krenzischek, Wilson och Pooles (2001) studie så är medelåldern lite yngre hos dem som 

önskar muntlig information inför sövning som kan förklaras med att de som opereras för 

första gången är i större behov av information. Som redovisats tidigare så är andelen 



14

respondenter som tidigare opererats och fått anestesi mycket hög som också då kan förklara 

skillnaderna i åldern och sättet att helst få sin information innan sövning.

Metoddiskussion

Ett frågeformulär konstruerades av författarna, som bestod av flervals frågor och fria frågor 

där respondenten fick skriva egna kommentarer. Efter att formuläret utformats, testades det på 

kollegor och patienter i en pilotstudie enligt Olsson och Sörensen (2001) för att kontrollera 

formulärets validitet. Några av frågorna fick ändras och förtydligas efter pilotstudien. 

Kommentarer som att enkäten var lättförståelig och lätt att läsa framkom. En sjuksköterska 

tyckte att några frågor hade en negativ betoning som att författarna utgick ifrån att 

informationen var bristfällig. Ändring av formulering gjordes.

Att författarna inte delade ut frågeformulären själva kan ses som en nackdel, och ledde till att 

flera respondenter som passade in på urvalskriteriet inte fick någon förfrågan om deltagande i 

studien och att författarna på så vis förlorade kontrollen över studien (Polit & Beck, 2007). 

För att bibehålla kontrollen av studien så gjordes regelbundna besök på avdelningarna av 

författarna. Dels för att samla in ifyllda enkäter och dels för att fråga personalen hur det gick.

En fördel med att inte dela ut formulären personligt är att det minskade risken för att 

respondenterna skulle känna sig tvingade att fylla i formulären (Polit & Beck, 2007).

Det var även svårt att genomföra studien på grund av den pågående konflikten mellan 

sjuksköterskefackföreningen, Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting. En av 

avdelningarna där studien bedrevs togs ut i strejk Detta var en dagkirurgisk avdelning där det 

var ett högt flöde med patienter. En annan orsak som gjorde att enkät insamlingen gick 

långsammare än förväntat var enligt personalen på flera av avdelningarna, att det den senaste 

tiden varit många pågående enkätundersökningar på sjukhuset och personalen var trötta på att 

dela ut enkäter. De andra enkäterna var enligt sjukhusledningens direktiv och var därför 

lättare att prioritera framför denna studie som på ett sätt sågs som mera frivilligt enligt 

personalen. Författarna flyttade enkäterna från två avdelningar där utdelningen gick långsamt 

till avdelningar där det fanns koordinatorer som skötte utdelningen av enkäterna. Dessutom 

förlängdes insamlingsperioden med två veckor med insamlingsstopp av frågeformulären den 

16/5.
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Det externa bortfallet var sju av totalt 74 tillfrågade deltagare, vilket författarna inte bedömer 

som ett stort bortfall. Personalen på avdelningarna var informerade om att notera ålder och 

kön på respondenterna som fått frågeformulären, för att eventuellt extern bortfall skulle kunna 

analyseras. Tyvärr så gick det inte att analysera det externa bortfallet när inte 

avdelningsnumren var noterade och att inte alla avdelningarna följde instruktionen.  

Det interna bortfallet består av sex olika frågor som är obesvarade av 13 respondenter. Tre av 

frågeformulärets viktigare frågor (fråga 14, 15 och 16) var det flera respondenter som inte 

besvarat. Fråga 14 var obesvarad av fyra respondenter, likaså fråga 15. På fråga 16 hade tre 

respondenter inte lämnat något svar. Den övervägande majoritet av respondenterna som inte 

svarat på en fråga kom från åldersgruppen 40-59 år, sju stycken. Att det är så många olika 

frågor som lämnats obesvarade, har författarna svårt att förklara, då inga sådana tendenser 

visade sig i pilotstudien. En förklaring till det interna bortfallet kan vara att respondenterna 

fått frågeformulären för tidigt efter operationen och fortfarande varit påverkade av läkemedel. 

 Reliabilitet stärks av att använda ett frågeformulär som använts tidigare, då svar fås som 

stämmer överens med tidigare studier har frågeformuläret hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 

2001). Till den här studien konstruerade författarna frågeformuläret själva, och det har bara 

testats i en pilotstudie av författarna. Vilket leder till att frågeformuläret har låg reliabilitet, 

vilket i sin tur leder till en läger validitet. Författarna tycker att det är svårt att göra några 

generaliseringar då det visade sig att frågeformuläret hade brister, flera frågor i formuläret 

hade blivit obesvarade av flera respondenter. 

Slutsats

Studien indikerar att patienter som skall genomgå anestesi generellt är nöjda med den 

information de får och därför ger studien litet stöd till ett införande av en perioperativ 

omvårdnadsmodell där anestesisjuksköterskan ger utökad information inför operationen och 

följer upp med samtal efteråt. Den perioperativa omvårdnadsprocessen är en mer 

personalkrävande vårdprocess vilket innebär att om den infördes skulle anestesisjuksköterskor

bland annat få mindre tid till arbetet på operationssalen om inte extra resurser sattes in. I 

dagens effektiva operationssjukvård med långa vårdköer finns det risk att ett införande av den

perioperativa omvårdnadsprocessen kan vara ineffektiv och kostsam. Ett annat argument mot 

ett införande av den perioperativa omvårdnadsprocessen är att den har funnits sedan början av 

90-talet och inte haft någon större genomslagskraft.
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Även om studien indikerar att informationen inför anestesi generellt är bra finns det utrymme 

att utveckla den. En viktig aspekt är att informationen i högre grad bör individualiseras så att 

alla får den information de behöver. Informationen kan ges av både anestesiläkare och

anestesisjuksköterska som skriftlig information eller i kombination. Ett annat sätt att utveckla 

informationen är att utveckla den webbbaserade information och göra den tillgänglig på ett 

enkelt sätt. Det finns idag bara en hemsida med information inför sövning vid operation för 

barn (Narkoswebben). En liknande hemsida kunde också utvecklas för vuxna för att ge ett 

alternativ till att tillfredsställa patienters informationsbehov. På så sätt blir vården en tryggare 

plats för alla patienter. Med en väl fungerande hemsida kan man tillmötesgå patienters behov 

och ge dem information på sättet som de önskar. Vare sig det är i text, video eller muntlig 

information (Krenzischek, Wilson & Poole, 2001) & (Lithner & Zilling, 2000).
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Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad
Bilagor

Frågeformulär

Får patienten den information de behöver om sövningen inför en 

operation?

Formuläret tar cirka tio minuter att fylla i. 
När Du är klar lägger Du det i det bifogade kuvertet och ger det till sjuksköterskan på 
avdelningen. Om Du väljer att skicka in enkäten när du kommer hem ber vi Dig göra detta 
innan 1 maj. 

Kontakta oss gärna om Du har eventuella frågor

Stian Armstad Johansen
Leg. Sjuksköterska
stian.johansen@karolinska.se
070-373 69 86

Hans  Sellberg
Leg. Sjuksköterska
Selhan-7@student.ltu.se
070-397 3176

Inger Lindberg (Handledare)
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Avd för Omvårdnad 
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inger.lindberg@ltu.se
0920-49 10 00
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Frågeformulär

Besvara frågorna genom att kryssa för och fylla i det alternativ som passar Dig bäst.

1. Ålder: 18 – 39 år  40 – 59 år 60 – 79 år över 80 år

2. Man Kvinna

3. Jag blev opererad

som dagkirurgisk patient var inlagd på vårdavdelning

4. Var Din operation planerad eller akut?

Planerad Akut

5. Har Du blivit opererad tidigare?

Ja Nej

6. Om ja på fråga 5, hur många gånger?  

    Jag har varit sövd ______ gånger

7. Varför opererades du?

8. Hur fick Du din information inför sövningen? (Flera svarsalternativ kan anges)

Samtal med anestesiläkare  Samtal med anestesisjuksköterska 

Skriftlig information  Annan: _____________________

9. Vem anser Du har stått för den huvudsakliga delen av informationen om sövningen
     inför operation?

 Anestesiläkare Anestesisjuksköterska

Den skriftliga informationen  Annan: _____________________

10. Tycker Du att Du fick tillräckligt med information inför sövningen?

ja absolut     ja i stort sett     varken eller     nej inte alls
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11. Var det något som Du skulle vilja ha mera information om innan sövningen?

Ja nej Vet ej

12. Om ja på fråga 11 
      Vad skulle Du vilja ha mera information om?

13. Kände du oro inför sövningen?

nej, ingen oro     ja, lätt oro     ja, orolig    ja, mycket orolig

14. Skulle Du vilja ha träffat anestesisjuksköterskan på vårdavdelningen innan
      sövningen vid operationstillfället?

Ja Nej ingen åsikt

15. Framgick det tydligt vid sövningstillfället vem som var anestesiläkare respektive
      anestesisjuksköterska?

Ja Nej

16. Vem tycker Du skall ge information om sövningen?

 Anestesiläkare Anestesisjuksköterska

Den skriftliga informationen  Annan: _____________________

17. Hur motiverar Du ditt val i fråga 16?

18. Hur väl kommer Du ihåg informationen som gavs under den intraoperativa
      perioden? (Intraoperativa perioden är den tiden då du träffar
      anestesisjuksköterskan som skall söva dig tills du somnar inne på
      operationssalen).

mycket bra     ja i stort sett     inte så mycket    nej inget alls
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19. Förstod Du all den information som gavs under den intraoperativa perioden?
      (Intraoperativa perioden är den tiden då du träffar anestesisjuksköterskan som
      skall söva dig tills du somnar inne på operationssalen).

mycket bra     ja i stort sett     inte så mycket    nej inget alls

20. Vilken information tycker Du är lättast att förstå?

Muntlig Skriftlig Annat ________________

21. Skulle Du tycka att informationen om sövningen skulle ligga lättillgänglig på en
      särskild hemsida på Internet?

Ja Nej Vet ej

22. Skulle Du använda dig av en hemsida på Internet om det fanns en särskilt sida
      med information om sövningen?

Ja Nej Vet ej

23. Har Du några övriga kommentarer angående informationen och sövningen inför
      din operation?

Tack för din medverkan!
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