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Introduktion: Både tiden då patienten är sövd eller bedövad och tiden då det kirurgiska ingreppet 

utförs innebär risker för patienten. Bland annat ökar risken för trycksår och hypotermi med längden på 

anestesitiden och därmed är det viktigt att anestesitiden inte blir längre än nödvändigt. För att minska 

riskerna bör patientens anestesitid överensstämma med kirurgitiden i så stor utsträckning som möjligt 

och därför är det av vikt att få ta del av och sammanställa perioperativa sjuksköterskors erfarenheter 

kring detta. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva perioperativa sjuksköterskors erfarenheter av 

överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid. 

Metod: En kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor användes. Deltagarna kom från två 

sjukhus i Mellansverige och valdes med bekvämlighetsurval. Åtta anestesisjuksköterskor och åtta 

operationssjuksköterskor deltog. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: Svårigheten att förutse anestesiläkemedlens 

effekt på individuella patienter påverkar bedömning av tidsåtgång, Kommunikationens betydelse för 

överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid, Teamarbetets betydelse för överensstämmelsen 

mellan anestesitid och kirurgitid samt Oförutsedda händelser kan förlänga anestesitiden. 

Konklusion: Denna studie ger en ökad förståelse för hur patientens anestesitid överensstämmer med 

kirurgitiden utifrån perioperativa sjuksköterskors erfarenheter. 

 



 
 

ABSTRACT 

Title: Mind the gap! Perioperative nurses’ experiences of 

correspondence between duration of anesthesia and surgery. An 

interview study. 

Faculty: Health, Science and Technology 

Course: Degree project – nursing 15 ECTS 

Authors: Marie Funseth and Linda Nordlander 

Supervisor: Catrine Björn 

Examiner: Kaisa Bjuresäter 

Examiner: Birgitta Bisholt 

Pages: 21 pages 

Date for the examination: 2019-06-24 

Key words: perioperative nurses, patient safety, risk factors, experiences, 

interview, time factors 

 

 

Introduction: Being under general or regional anesthesia and the surgical procedure itself involves 

risks for the patient. Since length of anesthesia increases the risk for pressure ulcers and hypothermia, 

anesthesia should as far as possible correspond to surgical time. It is therefore important to take part of 

the experience of perioperative nurses about this subject. 

Aim: The aim of the study was to describe perioperative nurses’ experience of correspondence 

between duration of anesthesia and surgery. 

Method: A qualitative interview method with semistructured questions were used to collect data. 

Participants were chosen by convenience sampling from two hospitals in central Sweden. Eight 

certified registered nurse anesthetists and eight theatre nurses participated. The interviews were 

analysed using qualitative content analysis. 

Result: The content analysis resulted in four categories: Difficulty in predicting the effect of 

anesthetics on individual patients affects the assessment of time consumption, The importance of 

communication for the correspondence between anesthesia and surgery time, The importance of 

teamwork for the correspondence between anesthesia and surgery time, Unforeseen events can prolong 

duration of anesthesia. 

Conclusion: This study contributes to understanding the correspondence between duration of 

anesthesia and surgery from the perspective of the perioperative nurses. 
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1. Introduktion 

Varje år genomförs många operationer i Sverige. År 2017 utfördes enligt Socialstyrelsen 

(2018a, 2018b) 795 086 operationer inom slutenvården och 2 269 581 operationer inom 

specialiserad öppen vård, så kallad dagkirurgi. Operationer genomförs i en tvärvetenskaplig 

kontext av ett operationsteam som gemensamt ansvarar för patientens säkerhet. Både att 

patienten sövs eller har någon form av bedövning (anestesitid) och själva det kirurgiska 

ingreppet (kirurgitid) innebär risker för patienten, bland annat risk för nervskada (Burnett & 

Zager, 2004; Fawcett, 2018; Sawyer, Richmond, Hickey & Jarratt, 2000), och vätskeförlust 

(Campbell, 2018; Mossberg, 2005; Shires, Williams & Brown, 1961; Zetterström, 2015), 

trycksår (Fawcett, 2018) och hypotermi (Campbell, 2018). Risker för vårdskador som är 

relaterade till hur länge patienten ligger på operationsbordet är trycksår och hypotermi (Engels, 

Austin, McNichol & Fencl, 2016; Hansen & Synnøve Brekken, 2012; Lumbley, Ali & 

Tchokouani, 2014; Matsukawa et al., 1995; Yang et al., 2015). Således är det ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv viktigt att patienten ligger så kort tid som möjligt på 

operationsbordet. Det innebär att planeringsmässigt känna till vilka förberedelser av patienten 

som behövs inför varje operation. Vissa förberedelser kan utföras innan anestesistart, medan 

andra oftast behöver utföras efter anestesistart, exempelvis desinficering, drapering, specifik 

positionering och iordningsställande av medicinskteknisk utrustning (DeLamar, 2011). Vissa 

åtgärder behöver också utföras efter att det kirurgiska ingreppet slutförts men innan anestesin 

avslutas som exempelvis avlägsnande av drapering och medicinskteknisk apparatur, 

förbandsläggning och eventuell gipsning. Trots att tidsaspekterna kring patientens operation 

planeras noggrant blir anestesitiden ibland omotiverat lång i förhållande till kirurgitiden. Få 

studier har undersökt överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid men byte av kirurg 

eller anestesiolog under operationen har visat sig vara en faktor som bidrar till ökad anestesitid 

i förhållande till kirurgitid (Mulier et al. 2014). Då tidsdifferensen mellan anestesitid och 

kirurgitid kan innebära ökade risker för patienten är det av vikt att få ta del av och sammanställa 

operationssjuksköterskors och anestesisjuksköterskors erfarenheter kring detta. 

 

2. Bakgrund 

Ju längre anestesitid och kirurgitid desto större risk löper patienter att få trycksår och/eller 

hypotermi (Engels, Austin, McNichol & Fencl, 2016; Hansen & Synnøve Brekken, 2012; 

Lumbley, Ali & Tchokouani, 2014; Matsukawa et al., 1995; Yang et al., 2015). En omotiverat 

lång anestesitid kan också leda till störningar i operationsplaneringen, vilket kan innebära att 

inplanerade patienter kan få sin operation uppskjuten (Sandbaek, Helgheim, Larsen & Fasting, 

2014). En uppskjuten operation kan innebära ökade risker för patienten, till exempel att ha 

genomgått preoperativ fasta eller att patientens tillstånd riskerar att förvärras innan den nya 

operationstiden. Uppskjutna operationer innebär också svårigheter i ett organisatoriskt och 

personalperspektiv i den slimmade och produktionsinriktade operationssjukvården (Hovlid & 

Bukve, 2014; Sandbaek, Helgheim, Larsen & Fasting, 2014). 

 

2.1 Komplikationer relaterat till lång anestesitid 

2.1.1 Trycksår 

Trycksår är en vårdskada som uppkommer av varaktigt tryck som skadar underliggande vävnad 

(Murphy, 2018). Många faktorer påverkar uppkomsten av trycksår men den gemensamma 
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nämnaren är att syrebrist uppstår i vävnaden. Inre riskfaktorer är ålder, sjukdomar, 

näringsstatus, rörlighet och kroppstemperatur. Yttre riskfaktorer kan vara värme, skjuveffekt, 

friktion och fuktighet. Under en operation sammanfaller många riskfaktorer där patientens 

positionering på operationsbordet och hur länge patienten ligger på operationsbordet är de 

viktigaste (Hansen & Synnøve Brekken, 2012). Förebyggandet av trycksår ingår i 

anestesisjuksköterskors och operationsjuksköterskors förebyggande arbete mot vårdskador, 

vilket de i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet till (Patientsäkerhetslag 

SFS 2010:659). Enligt Lumbley, Ali & Tchokouani (2014) ökar risken för trycksår efter fyra 

timmars operationstid medan Hansen & Synnøve Brekken (2012) anger två till tre timmar. 

Engels, Austin, McNichol & Fencl (2016) kom fram till att risken för trycksår ökar med 48% 

varje timme efter operationens första timme. 

 

2.1.2 Hypotermi 

Enligt Diaz & Becker (2010) orsakar läkemedel som ges vid sövning värmeförlust pga påverkan 

på hypothalamus temperaturreglering. Dessa läkemedel påverkar även det sympatiska 

nervsystemet med följden att kroppstemperaturen inte upprätthålls. Enligt en studie från Good, 

Verble, Secrest & Norwood (2006) ger nedkylning obehag, försämrad sårläkning och ökad 

blödningsbenägenhet samt ökar risken för hjärtproblem, trycksår och postoperativa 

sårinfektioner. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det är viktigt att undvika dessa vårdskador 

genom att förebygga hypotermi eftersom hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att 

förebygga vårdskador enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Kopplingen mellan 

hypotermi och tid har undersökts i en studie av Yang et al. (2015). Data analyserades från 1840 

operationer där det visade sig att 14,9% av patienterna vars operationer var kortare än två 

timmar fått hypotermi. Efter de operationer som varade två till tre timmar hade 21,1% av 

patienterna fått hypotermi och efter operationer som varat längre än tre timmar hade 29,6% av 

patienterna fått hypotermi. Matsukawa et al. (1995) visade att kroppens kärntemperatur sänks 

med 1,6 ± 0,3 °C under den första timmen efter sövning och att kroppstemperaturen sjunker 

med ytterligare 1,1 ± 0,3 °C under de två följande timmarna. 

 

2.2 Patientsäkerhet 

Hälso- och sjukvården ska inom ramen för en god vård bland annat tillgodose patientens behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vården ska hålla hög kvalitet och en god hygienisk 

standard samt respektera patientens integritet och autonomi (Hälso- och sjukvårdslag SFS 

2017:30). Patientsäkerhet definieras av patientsäkerhetslagen som “skydd mot vårdskada” och 

en vårdskada kan vara övergående, bestående eller leda till att patienten avlider 

(Patientsäkerhetslag SFS 2010:659). Det är vårdgivarens skyldighet att verksamheten 

upprätthåller en god vård som utövas med hög patientsäkerhet för att förhindra vårdskador. 

Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att bidra till att patientsäkerheten upprätthålls 

genom att förebygga vårdskador och rapportera risker (Patientsäkerhetslag SFS 2010:659). 

Enligt World Health Organization (WHO) definieras patientsäkerhet enligt följande (fritt 

översatt från WHO’s hemsida): “Att inom vården förebygga vårdskador och negativa effekter 

för patienterna” (WHO, u.å.). Enligt WHO’s riktlinjer för säker kirurgi finns brister i 

patientsäkerheten i samband med kirurgiska ingrepp över hela världen och närmare hälften av 

komplikationerna vid kirurgiska ingrepp i industriländerna hade kunnat undvikas (WHO, 

2009). Svensk sjuksköterskeförening menar att en förutsättning för hög patientsäkerhet och god 

vårdkvalitet är att vårdpersonal arbetar utifrån de sex kärnkompetenserna “säker vård”, 
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“personcentrerad vård”, ”teamarbete”, “evidensbaserad vård”, “förbättringskunskap” och 

“informatik” (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

2.3 Perioperativ vård 

Den omvårdnad som patienten erhåller pre- intra- och postoperativt kallas perioperativ 

omvårdnad. Omvårdnaden utförs gemensamt i operationsteamet och leds av 

anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor, vidare i studien benämnda perioperativa 

sjuksköterskor. De ansvarar tillsammans för att patienten får en god perioperativ omvårdnad 

och för att förebygga uppkomst av komplikationer och vårdrelaterade skador. Detta görs genom 

att säkerställa att det är rätt patient, rätt ingrepp, kontroll av sidomarkering vid pariga organ, att 

medicinteknisk utrustning hanteras säkert, att hygieniska principer följs, att en god 

kommunikation upprätthålls med operationsteamet och andra aktörer i patientens vårdkedja 

samt att en säker positionering av patienten utförs inför ingreppet. Det tvärprofessionella 

teamarbetet är viktigt för att säkerställa patientsäkerheten och de perioperativa sjuksköterskorna 

ser till att alla professioners kompetenser kommer till användning och att alla arbetar 

patientsäkert. (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2012; Riksföreningen för operationssjukvård [RFOP] & Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2011) 

Anestesisjuksköterskor ansvarar självständigt för att utföra generell anestesi och sedering samt 

anestesiologisk omvårdnad. Anestesisjuksköterskor övervakar anestesidjup, cirkulation, 

ventilation, kroppstemperatur, patientens behov av vätska och blod samt administrerar 

ordinerade anestesiologiska och intraoperativa läkemedel. (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012) 

Operationssjuksköterskor ansvarar självständigt för att instrumentera, assistera och se till att 

aseptiska principer följs under det kirurgiska ingreppet. Operationssjuksköterskor utför även 

kontroller före under och efter ingreppet för att säkerställa att material ej lämnas kvar oavsiktligt 

samt omhändertar vävnadsprover. (Riksföreningen för operationssjukvård [RFOP] & Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2011) 

 

2.4 Forskningsprogrammet “Hälsa och Vårdkvalitet” 

Vid Karlstads universitet ingår studier inom omvårdnad i forskningsprogrammet “Hälsa och 

vårdkvalitet” som innehåller grenarna “Vårdkvalitet och Patientsäkerhet”, “Etik och 

Värdighet”, “Lärande och Kompetensutveckling” samt “Hälsa och Prevention”. Detta 

examensarbete faller under “Vårdkvalitet och Patientsäkerhet”. 

 

2.5 Problemformulering 

Ett planerat operativt ingrepp börjar oftast med att en kirurg skriver en remiss om operation. En 

anestesiolog bedömer utifrån ingreppets art och patientens allmäntillstånd vilken anestesi som 

passar för ingreppet. När patienten kommer till operationsavdelningen är samtlig personal måna 

om att förloppet ska vara tidseffektivt och patientsäkert. Anestesin påbörjas så snart patienten 

är redo och i så nära anslutning till detta som möjligt påbörjas operationen. Efter att det 

kirurgiska ingreppet är klart avslutas anestesin så snart som möjligt. Ibland förlängs 
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anestesitiden i förhållande till kirurgitiden. Anledningarna kan vara av varierande art, vilket 

innebär att de ibland är undvikbara och ibland svåra att undvika. En av 

patientsäkerhetsaspekterna inom perioperativ vård innebär att sträva efter att patienten ligger 

så kort tid som möjligt på operationsbordet för att undvika vårdskador. En omotiverat lång 

anestesitid kan förutom att öka risken för vårdskador även leda till att operationsplaneringen 

förskjuts och att inplanerade patienter riskerar att få sin operation uppskjuten. Trots en strävan 

att patientens tid på operationsbordet blir så kort som möjligt förekommer det ändå att 

anestesitiden blir omotiverat lång i förhållande till kirurgitiden. Denna oöverensstämmelse 

mellan anestesitid och kirurgitid är ett komplext och i det närmaste outforskat område. Genom 

att beskriva perioperativa sjuksköterskors erfarenheter av överensstämmelse mellan anestesitid 

och kirurgitid kan förståelsen för fenomenet öka och därmed även motivationen att öka 

överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid. 

 

3. Syfte 

Att beskriva perioperativa sjuksköterskors erfarenheter av överensstämmelse mellan anestesitid 

och kirurgitid. 

 

3.1 Frågeställningar 

Vilka erfarenheter har perioperativa sjuksköterskor av överensstämmelse mellan anestesitid och 

kirurgitid före det operativa ingreppet? 

Vilka erfarenheter har perioperativa sjuksköterskor av överensstämmelse mellan anestesitid och 

kirurgitid efter det operativa ingreppet? 

Vilka faktorer påverkar överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid? 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Kvalitativ design valdes då den är lämplig för att beskriva intervjudeltagarnas erfarenheter 

(Polit & Beck, 2017). En semistrukturerad intervju användes (bilaga 1) då semistrukturerade 

frågor gör det möjligt både att fokusera intervjun utifrån studiens syfte och se till att alla 

frågeställningar täcks in samtidigt som intervjudeltagarna har möjlighet att berätta fritt (Polit & 

Beck, 2017). 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Intervjudeltagare rekryterades från två sjukhus i Mellansverige. På ena sjukhuset rekryterades 

intervjudeltagare från en centraloperationsavdelning och en dagkirurgisk avdelning. På det 

andra sjukhuset rekryterades de från en centraloperationsavdelning. Inklusionskriterierna var 

att intervjudeltagarna skulle vara yrkesverksamma operationssjuksköterskor eller 

anestesisjuksköterskor och inga exklusionskriterier användes. 
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4.3 Datainsamling och urvalsmetod 

Godkänt PM skickades till berörda verksamhetschefer och avdelningschefer tillsammans med 

informationsbrev som innehöll en förfrågan om att få genomföra studien (bilaga 2). Efter att 

genomförande av studien godkänts av verksamhetschef (bilaga 3) vidarebefordrade 

avdelningscheferna ett informationsbrev per email till alla perioperativa sjuksköterskor på de 

aktuella avdelningarna (bilaga 4). Informationsbrevet lades även ut på borden i lunchrummen. 

I informationsbrevet uppmanades de perioperativa sjuksköterskor som valde att ingå i studien 

att anmäla sitt intresse via email eller per telefon. Ett bekvämlighetsurval användes. Nio 

perioperativa sjuksköterskor anmälde intresse att delta på det ena sjukhuset. På det andra 

sjukhuset gavs information om examensarbetet även på ett morgonmöte, därefter utsåg 

avdelningschefen fyra intervjudeltagare utifrån hur personalen var schemalagd, varav tre valde 

att delta. Slutligen tillfrågade ena författaren potentiella deltagare på operationsavdelningen på 

det andra sjukhuset under arbetstid och erhöll då ytterligare fyra intervjudeltagare. Cheferna på 

respektive avdelningar löste deltagarna från sina ordinarie arbetsuppgifter för att de skulle ha 

möjlighet att delta i studien. Intervjuerna utfördes enskilt av författarna, utan störande avbrott, 

i avskildhet i tillgängliga lokaler som låg i nära anslutning till operationsavdelningen. 

Intervjuerna tog mellan 5 - 30 minuter (median 11,5 minuter) och spelades in och sparades ned 

på lösenordskyddade mobiltelefoner. Totalt intervjuades 8 anestesisjuksköterskor och 8 

operationssjuksköterskor, varav 3 män och 13 kvinnor. Intervjuerna utfördes under arbetstid 

när verksamheten tillät, med hjälp av en intervjuguide som arbetats fram utifrån syfte och 

frågeställningar. För att fördjupa svaren användes följdfrågor som exempelvis ”Hur menar 

du?”, ”Kan du förklara lite närmare?”, “Du sa att [...] kan du ge exempel?” och “Är det något 

mer du vill tillägga?”. 

 

4.4 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades av den författare som genomfört intervjun. En manifest kvalitativ 

innehållsanalys av intervjutexterna utfördes enligt Graneheim & Lundman (2004, 2017) då det 

är en lämplig metod för tolkning av texter. Intervjutexterna numrerades och färgkodades, en 

färg för varje intervju. De lästes igenom flera gånger för att få en ökad förståelse innan 

meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte togs ut och kondenserades, vilket 

innebar att de kortades ner utan att innehållet gick förlorat (Graneheim & Lundman, 2004, 

2017). Detta utfördes till största delen enskilt, men vid tveksamheter utfördes det gemensamt. 

Författarna försåg sedan tillsammans de kondenserade enheterna med koder vilka grupperades 

efter sitt innehåll i kategorier (tabell 1) (Graneheim & Lundman, 2004, 2017). Under 

analysarbetet strukturerades koderna om ett flertal gånger i olika kategorier och underkategorier 

innan analysen slutligen utmynnade i fyra kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalysen 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori 

Det kan ju krångla med instrument 

kanske, man tappar nåt i golvet. Det 

kan också hända, att man måste 

vänta då på att omsterilisera. (nr. 14) 

Tappar ett instrument i 

golvet och måste vänta 

på omsterilisering. 

Sterilitet Oförutsedda händelser 

kan förlänga 

anestesitiden 

...att kirurgerna kanske kan va lite 

mer observanta på och kanske ge en 

hint till anestesisköterskorna att nu 

börjar det närma sig slutet, så att 

Kirurgerna skulle kunna 

vara mer observanta på 

att förvarna 

anestesisjuksköterskorna 

Kommunikation Kommunikationens 

betydelse för 

överensstämmelsen 
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dom kan stänga av om dom ska 

stänga av nå sovmedel och sånt, så 

att det inte kommer som en “oj då, 

nu var dom klara” och då tar det 

längre tid efteråt och vakna 

naturligtvis om man inte har kunnat 

stängt av sovmedlerna i tid. (nr. 13) 

om att operationen snart 

är slut så att de kan 

stänga av läkemedlen i 

tid. 

mellan anestesitid och 

kirurgitid 

 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Studiens forskningsetiska överväganden grundar sig i frivillighet, informerat samtycke, och 

konfidentialitet (Codex, 2018a, 2018b, 2018c). Intervjudeltagarna informerades om studiens 

innehåll och syfte samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde återta sitt 

medgivande att medverka (Polit & Beck, 2017). Skriftligt samtycke inhämtades inför varje 

intervju (bilaga 5). Intervjudeltagarna sågs ej som en utsatt grupp men hänsyn togs till att de 

ändå skulle kunna uppleva frågorna som känsliga då de handlade om att beskriva egna 

handlingar och åsikter. Genom att inledningsvis nämna att överensstämmelsen mellan 

anestesitid och kirurgitid är ett mångfacetterat problem utan någon enkel lösning och att detta 

är hela operationsteamets ansvar avsågs känslan av utsatthet att minska. För att bevara 

intervjudeltagarnas konfidentialitet efterfrågades ingen identifierande information, intervjuerna 

färgkodades och numrerades istället för att namnges, inspelade intervjuer och transkriberingar 

hanterades endast av författarna till arbetet, materialet förvarades oåtkomligt för andra och 

resultatet återgavs på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera källan (Polit & Beck, 2017). 

Efter godkänt resultat på examensarbetet raderades inspelningarna. 

 

5. Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i kategorierna Svårigheten att förutse 

anestesiläkemedlens effekt på individuella patienter påverkar bedömning av tidsåtgång, 

Kommunikationens betydelse för överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid, 

Teamarbetets betydelse för överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid samt 

Oförutsedda händelser kan förlänga anestesitiden. 

Tabell 2. Resultatet av dataanalysen 

Kategorier Svårigheten att 

förutse 

anestesiläkemedlens 

effekt på 

individuella 

patienter påverkar 

bedömning av 

tidsåtgång 

Kommunikationens 

betydelse för 

överensstämmelsen 

mellan anestesitid 

och kirurgitid 

Teamarbetets 

betydelse för 

överensstämmelsen 

mellan anestesitid 

och kirurgitid 

Oförutsedda 

händelser 

kan förlänga 

anestesitiden 
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5.1 Svårigheten att förutse anestesiläkemedlens effekt på individuella patienter 
påverkar bedömning av tidsåtgång 

Svårigheten att kunna kontrollera anestesiläkemedlens effekt till den individuella patienten 

beskrevs förklara att anestesitiden ibland blev lång i förhållande till kirurgitiden. De 

perioperativa sjuksköterskorna hade också erfarenhet av att tiden mellan operationsslut och 

väckning kunde bli lång om det givits muskelrelaxantia, opiater eller anestesiläkemedel i nära 

anslutning till operationens slutskede. Vissa patienter ackumulerade mer läkemedel ju längre 

operationen varade, vilket resulterade i att anestesitiden blev förlängd. Patientens individuella 

metabolism kunde också göra det svårt att förutse hur lång tid patienten skulle ta att väcka. 

Speciellt svårt var det att förutse väckningen av barn eftersom de behövde vakna i lugn takt. De 

perioperativa sjuksköterskorna hade erfarenhet av att anestesitiden blev kortare när patienten 

var sövd på mask. Det fanns även erfarenhet av att anestesigasen inte vridits på i tid inför 

operationsstart, vilket gjorde att patienten endast var ytligt sövd och mer tid gick åt till att söva 

patienten djupare innan operationen kunde börja. 

“Ibland kan det vara att man gett muskelrelaxantia kanske lite för tätt inpå operationsslut och 

måste vänta ut läkemedlets effekt innan man kan väcka patienten på ett säkert sätt [...] sen kan 

det vara att en del är lättare att väcka eller tar längre tid på sig att vakna [...] dom kanske har 

fått mycket opiater...” (nr. 4) 

 

5.2 Kommunikationens betydelse för överensstämmelsen mellan anestesitid 
och kirurgitid 

Erfarenheten visade att tid inte alltid togs till att diskutera hur arbetet skulle läggas upp och hur 

mycket tid var och en behövde för att alla skulle ligga i fas, trots att de perioperativa 

sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det var viktigt att kommunicera om detta. När 

kommunikationen brast så att inte arbetet samordnades kunde till exempel sövningen gå fort 

men att operationspersonalen inte hunnit med sina förberedelser och patienten fick ligga sövd 

länge i onödan. Det fanns erfarenhet av bristande förståelse för varandras arbetsuppgifter då det 

hände att anestesisjuksköterskan tog in och snabbt sövde patienten utan att förstå att 

operationssjuksköterskan behövde ytterligare tid till förberedelser, eller att 

anestesisjuksköterskan manade på operationssjuksköterskan att börja desinficera och drapera 

så fort patienten sövts, utan att förstå att man väntade på att få flytta/vända patienten eller på att 

få tillgång till det ställe där anestesisjuksköterskan jobbade med patienten. Det fanns även 

erfarenhet av att anestesiläkaren inte kontaktats i tid inför blockadläggning, vilket fick till följd 

att operationssjuksköterskan inte kunde börja desinficera och drapera patienten. Det förekom 

även att operatören inte kommunicerat tillräckligt tydligt var det skulle desinficeras och 

draperas vilket kunde innebära att operationssjuksköterskan fick desinficera och drapera om. 

Ibland kunde kommunikationen ske med fel personer i operationsteamet, till exempel kunde 

operatören meddela anestesisjuksköterskan om specifikt material som skulle användas under 

operationen, vilket då inte alltid kom till operationssjuksköterskans kännedom, detta kunde 

resultera i förlängd tid mellan sövning och operationsstart. De perioperativa sjuksköterskorna 

hade erfarenhet av att det var kommunikationen som brustit i många fall då patienten var 

färdigopererad men inte vaknade ur anestesin eftersom operatören inte hade sagt till om att 

operationen började närma sig slutet. Detta var viktigt för att anestesisjuksköterskorna skulle 

vara i fas med vad som skedde och exempelvis kunna minska ner på vissa läkemedel i tid. De 

perioperativa sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att det var viktigt med en korrekt ifylld 

operationsanmälan för att kunna utföra alla förberedelser inför operationen. En bristfälligt ifylld 

operationsanmälan kunde resultera i att fel instrument förberetts, att apparatur inte fanns på 
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plats, att operationssjuksköterskorna inte var pålästa inför operationen eller att anestesimetoden 

behövde ändras efter sövning. Allt detta kunde leda till att tiden mellan sövning och kirurgistart 

förlängdes. Erfarenheter av kommunikation som ledde till god överensstämmelse mellan den 

tid som patienten var sövd och kirurgitiden var när anestesiläkaren kontaktades innan sövning 

för att diskutera eventuella svårigheter med anestesin. Detta gav alla i teamet bättre 

förutsättningar att tidsmässigt anpassa sitt arbete. Ett annat sätt att synkronisera arbetet var när 

anestesisjuksköterskorna ringde och meddelade operationssjuksköterskorna när patienten togs 

in på operationssalen. Operationssjuksköterskorna kunde också meddela 

anestesisjuksköterskorna “Söv inte än, jag behöver mer tid” för att patienten inte skulle sövas 

tidigare än nödvändigt. 

“Men det gäller ju att tänka tillsammans, och det här med kommunikation och, i laget: Hur 

mycket tid behöver du? Hur mycket behöver jag? Hur ska vi lägga upp det här?” (nr. 12) 

“...att det är dåligt ifyllda operationsanmälan, så att det står att det ska vara andra grejor...” 

(nr. 5) 

“...vi har fått in patienten på salen så kommer jag på att “Ja, men just det, det där måste jag ju 

ha, undrar var det finns?” Så får jag gå ut och leta. Då måste jag ju säga till: “Ni får inte söva 

än, jag har inte alla grejor på salen.”” (nr. 12) 

 

5.3 Teamarbetets betydelse för överensstämmelsen mellan anestesitid och 
kirurgitid 

De perioperativa sjuksköterskorna hade erfarenhet av att teamarbetet ofta fungerade bra, 

speciellt när det var personer som var vana att jobba tillsammans. Ofta arbetade de i ungefär 

samma team med samma typer av ingrepp och de arbetade mer effektivt när de fick ägna sig åt 

dessa. På motsvarande sätt kunde anestesitiden förlängas innan kirurgistart när det var ingrepp 

eller medicinskteknisk utrustning någon var ovan vid, exempelvis för att patienten lagts upp fel 

eller saker saknades. Teamarbetet påverkades även av operationslagets sammansättning då det 

var svårare att samordna med ny personal eftersom dessa jobbade långsammare. Med två 

oerfarna på samma sal kunde det ta längre tid eftersom de inte hade någon att fråga medan det 

kunde bli bättre flyt med en erfaren och en oerfaren. Erfaren personal bidrog till att korta 

anestesitiden eftersom de var duktigare på att få patienten i läge och hade knep för att lösa 

problem. Hur snabbt olika personer arbetade behövde inte bara bero på yrkeserfarenheten utan 

kunde även vara personlighetsbundet. Enligt de perioperativa sjuksköterskornas erfarenhet var 

operatörens dröjsmål, trots att de ringt och meddelat tiden för operationsstart, en bidragande 

faktor till att operationsstarten drog ut på tiden efter att patienten sövts. Ibland hade dock 

personalen sökt operatören för sent med förlängd anestesitid som följd. Det fanns erfarenhet av 

att operationsteamet hjälptes åt över yrkesgränserna, exempelvis kunde anestesisidan hjälpa till 

med håravkortning eller Descutantvätt, vilket kortade anestesitiden för annars skulle 

operationssidan fått börja med det när de kom in på salen. 

“...så ringer vi på operatören och operatören kommer inte förens efter en halvtimme. Det är 

också en sak som kan [...] göra så att det blir väldigt lång sövningstid. Dom kan vara på ronder 

och såna saker, det vet man inte, fast man söker på dom i god tid, så kan det vara.” (nr. 16) 

“...och sen är det ju så att en del narkospersonal kan börja tvätta, förtvätta, dom kan börja 

raka eller så, då har vi ju vunnit där den tid vi annars skulle ha gjort när vi kom in...” (nr. 5) 
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5.4 Oförutsedda händelser kan förlänga anestesitiden 

De perioperativa sjuksköterskorna hade erfarenheter av att ett flertal oförutsedda händelser 

kunde orsaka lång anestesitid i förhållande till kirurgitid. Några exempel som gavs var 

svårigheter att sätta perifera venkatetrar, svårigheter att lägga blockader samt svårighet att sätta 

urinkateter, problem med patientens luftvägar eller blodtrycket. Oförutsedda händelser efter 

kirurgitid kunde vara behov av att tappa patienten på urin eller att sängkläder behövde bytas 

innan väckning. Om det vid förbandsläggandet började blöda i operationssåret tillkallades 

operatören och patienten hölls då sövd längre än förväntat. De perioperativa sjuksköterskorna 

hade även erfarenhet av att det ledde till fördröjningar av kirurgistart när det uppstod problem 

med den medicintekniska utrustningen. Det var komplicerad utrustning och all utrustning kunde 

inte kontrolleras i förväg på grund av att en del av utrustningen var steril. Sterilt material kunde 

av olika anledningar ha blivit osterilt och nytt material kunde behövas, detta kunde ta lång tid. 

Om något material saknades efter kirurgislut förlängdes sövningen eftersom patienten inte 

väcktes förrän säkerhet uppnåtts att inget material lämnats kvar i patienten. Erfarenhet fanns av 

att det varit nödvändigt att öppna patienten efter att operationssåret förslutits på grund av 

kvarglömt material. De perioperativa sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att det tog 

längre tid och blev förseningar när någon hade student eller introduktion med sig på salen, men 

de ansåg att det i dessa fall var befogat med fördröjningar för att inte patientsäkerheten skulle 

äventyras. Även när det gällde att förbereda patienten för robotkirurgi, operationer i bukläge 

eller andra komplicerade positioneringar hade de erfarenhet av att anestesitiden förlängdes i 

förhållande till kirurgitiden. 

“...ibland blir det otroligt lång tid med start just det här som med nålsättning, ibland krånglar 

det nåt fruktansvärt... ja, alltså det går inte, man får tillslut kanske ta in en, ta in en 

ultraljudsapparat, då kan man ju ha förlorat hur mycket tid som helst...” (nr. 1) 

“Krångel med utrustningen, en stapel som inte fungerar, man får byta stapel eller ringa efter 

nån hjälp, MTA har man ju fått lov att ringt, byta genomlysningsapparat för att den krånglar 

[...] det är mycket sånt, det är mycket utrustning som kan krångla, det är mycket komplicerad 

utrustning, det är pumpar som artroskopipumpar och laparoskopistaplar å sånt där å det är 

inte säkert att man ser det förrän man står å kopplar upp [...] å du kollar ju inte en 

artroskopipump på det viset, det kollar du ju inte, det startar du ju igång när du har kopplat 

upp setet, då ser man liksom shit, ah, då kommer överraskningen.” (nr. 8) 

“Sen är man ny tar ju allting längre tid, vare sig man är anestesisköterska eller 

operationssköterska, vilket det också måste få göra. Eeh. För vi ska ju inte tulla på säkerheten 

för att vi ska skynda på...” (nr. 13) 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie syftade till att beskriva perioperativa sjuksköterskors erfarenhet av 

överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid. Analysen av materialet resulterade i de fyra 

kategorierna Svårigheten att förutse anestesiläkemedlens effekt på individuella patienter 

påverkar bedömning av tidsåtgång, Kommunikationens betydelse för överensstämmelsen 

mellan anestesitid och kirurgitid, Teamarbetets betydelse för överensstämmelsen mellan 

anestesitid och kirurgitid samt Oförutsedda händelser kan förlänga anestesitiden. 
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När det gäller kategorin Svårigheten att förutse anestesiläkemedlens effekt på individuella 

patienter påverkar bedömning av tidsåtgång får de perioperativa sjuksköterskorna dagligen 

handskas med läkemedel som är svåra att hantera i förhållande till sövda patienter, vilket ibland 

leder till att flödet på salen och avdelningen störs på grund av lång anestesitid i förhållande till 

kirurgitiden. Detta är något som ingår i komplexiteten i att ge anestesi, men betraktas ändå 

ibland som störande moment. Detta behöver lyftas i diskussioner på operationsavdelningar, 

både förhållningssätt till komplexiteten till anestesi och att ett förhållande där samstämmighet 

i anestesitid och kirurgitid sannolikt aldrig kan uppnås fullt ut. Även störningar i 

operationsplaneringen är en patientsäkerhetsrisk då de kan leda till att andra patienter kan få sin 

operation uppskjuten (Sandbaek, Helgheim, Larsen & Fasting, 2014). Den 

patientsäkerhetsaspekten lyftes dock inte av de intervjuade perioperativa sjuksköterskorna 

vilket skulle kunna spegla deras fokus på den enskilda patienten och en bristande bild av 

operationsplaneringens helhet som sköts av andra funktioner inom den perioperativa vården. 

En studie har visat på fördelar i och med att de perioperativa sjuksköterskorna fått mer direkt 

inflytande över operationsplaneringen (Sandbaek, Helgheim, Larsen & Fasting, 2014). De 

perioperativa sjuksköterskorna hade även erfarenhet av kommunikationens betydelse för 

överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid. Icke-fungerande kommunikation i teamet 

minskade överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid, vilket alltså i förlängningen 

skulle kunna öka riskerna för komplikationer som trycksår och hypotermi då dessa ökar med 

längre anestesitid. Kumar & Raina har klarlagt att dålig kommunikation är kopplat till risk för 

vårdskador vid kirurgiska ingrepp (2017). Ett sätt att förbättra kommunikationen, öka 

patientsäkerheten och minska antalet negativa händelser inom operationsverksamhet är att 

använda WHO’s checklista för säker kirurgi (World Health Organization, 2008). Den tar bland 

annat upp huruvida patienten löper risk för hypotermi, om patienten är korrekt upplagd samt 

förväntad operationstid. Enligt Lingard et al. (2004) uppkommer kommunikationsproblem vid 

30 % av alla kommunikationsutbyten inom operationsteamet och 36% av dessa har stor 

inverkan på patientsäkerheten. Det kan röra sig om information som kommer för sent för att 

vara effektiv, undlåtelse att lösa vissa problem tills en akut situation uppstår eller att diskussion 

och beslut tas utan att nyckelpersonen fått vara med för att säga sitt (Lingard et al., 2004). Ett 

återkommande kommunikationsproblem på operationsavdelningarna var 

operationsanmälningar som inte var korrekt eller fullständigt ifyllda. Operationsanmälan är till 

för att operatör och operationsavdelning ska kunna kommunicera på ett effektivt sätt för att 

planera kommande operation och när den inte är korrekt ifylld leder det till slöseri med både 

tid och resurser (Göransson, Lundberg, Ljungqvist, Ohlsson, & Sandblom, 2015). I en studie 

av Christian et al. (2006) ledde dåligt ifylld operationsanmälan till att den cirkulerande 

sköterskan var tvungen att lämna operationssalen flera gånger för att hämta saker, vilket störde 

flödet väsentligt. Inom projektet “Säker bukkirurgi” föreslås att ett sätt att försöka minska 

antalet bristfälligt ifyllda operationsanmälningar kan vara att ha fält i operationsanmälan som 

är obligatoriska att fylla i för att få operationsanmälan godkänd (Göransson et al., 2015). Genom 

att på detta sätt medvetet ligga steget före och skapa system där så mycket som möjligt går som 

det var tänkt minskar riskerna för att patienten ska utsättas för misstag och stärker 

patientsäkerheten (Hollnagel, Wears & Braithwaite, 2015). Andra exempel på detta är att 

“kommunicera med kvitto” eller “closed loop communication” som innebär att tala om vad som 

uppfattats, vad som ska göras och slutligen vad som utförts, att rapportera med hjälp av SBAR 

samt att använda checklistor som WHO’s checklista för säker kirurgi (Haddleton, 2018). Ett 

annat steg i att nå större överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid skulle kunna vara 

genom att göra ett tillägg i pre- och postoperativa checklistor om överensstämmelse mellan 

anestesitid och kirurgitid. De perioperativa sjuksköterskorna hade erfarenhet av teamarbetets 

betydelse för överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid i form av att gott teamarbete 

ledde till ökad överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid medan bristande teamarbete, 



15 
 

exempelvis med oerfaren personal, kunde leda till förlängd tid innan kirurgistart. Enligt 

Catchpole et al. (2007) kan ett effektivt teamarbete definieras av förmågan att mildra effekterna 

av oundvikliga problem (exempelvis svåra anatomiska förhållanden), medan bristande 

teamarbete skapar nya problem. Flera små problem kan tillsammans eskalera och orsaka större 

problem/komplikationer, men ett gott teamarbete kan mildra detta (Catchpole et al., 2007). Ett 

gott teamarbete uppnås framförallt när operationslaget arbetar tillsammans regelbundet 

eftersom en djupare personkännedom om varandras professionella beteende och färdigheter då 

hinner växa fram (Sandelin & Gustafsson, 2015). En del i att öka patientsäkerheten skulle 

kanske kunna vara att göra olika satsningar på att försöka förbättra operationspersonalens 

teamarbete. På flera ställen i USA och England har operationspersonal redan utbildats enligt 

flygindustrins träningsprogram Crew Resource Management (CRM) som fokuserar på 

teamarbete men även på kommunikation. Träningen resulterade i att checklistor användes 

oftare, fler genomgångar, time-outs och avrapporteringar genomfördes samt att färre 

infektioner och dödsfall inträffade (Wakeman & Langham Jr, 2018). Från ett sjukhus i Los 

Angeles rapporterades även att samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor förbättrats samt att 

sjuksköterskornas bidrag uppvärderats efter genomförd träning enligt CRM (Wakeman & 

Langham Jr, 2018). CRM används även i Sverige och Vårdhandboken (Haddleton, 2018) 

föreslår CRM som en metod för att förbättra teamarbetet. En förbättring av teamarbetet och 

kommunikationen i operationsteamen genom att utbilda personalen enligt CRM stärker 

personalens flexibilitet, vilket är viktigt för att kunna adaptera till nya eller oförutsedda 

situationer och agera på bästa sätt under varierande omständigheter (Hollnagel et al., 2015). De 

perioperativa sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att Oförutsedda händelser kan förlänga 

anestesitiden. Oförutsedda händelser som enligt de perioperativa sjuksköterskornas erfarenhet 

påverkade överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid skedde relativt ofta men ansågs 

ändå vara “oförutsedda”. Vissa av de oförutsedda händelser som de perioperativa 

sjuksköterskorna upplevde påverkade överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid är 

kända faktorer, som att student/inskolning fanns med på salen eller att en komplicerad 

positionering skulle utföras. Detta tyder på att de perioperativa sjuksköterskorna tycktes utgå 

från ett idealförlopp i sin planering och de förväntade sig att inget skulle avvika från det. Allt 

som avvek från idealförloppet sågs därmed som oförutsedda händelser som hindrade arbetet 

från att flyta på ett smidigt sätt. På samma sätt såg de perioperativa sjuksköterskorna på 

operationsprogrammets planering i en studie av Björn, Rissén, Wadensten & Josephson (2017) 

De perioperativa sjuksköterskorna hade där en idealbild av ett operationsprogram vilket 

förväntades flyta utan oförutsedda händelser trots att de arbetade på en akut 

operationsavdelning (Björn et al., 2017). En studie av Skagert, Dellve & Ahlborg Jr. (2011) 

visade att sjuksköterskor i chefsposition som inte kunde slutföra arbetet på det sätt de tänkt sig 

hade en ökad benägenhet att byta arbete. Det är inte osannolikt att det även kan påverka 

perioperativa sjuksköterskor i samma riktning. Kanske kan en diskussion på 

operationsavdelningen om risken för sämre överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid 

när det finns student/introduktion på salen eller när personalen är ovan med vissa ingrepp vara 

av värde. Om personalen kommer överens om att en extra tidsåtgång ibland kan vara befogad 

för att värna om patientsäkerheten skulle det kanske göra det lättare både att acceptera 

avvikelser från operationsprogrammet samt att be kollegor anpassa takten och vänta in 

varandra. 
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Trovärdighet 

En studies trovärdighet kan enligt Graneheim & Lundman (2017) bedömas utifrån begreppen 

tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet och delaktighet. 

Tillförlitlighet Då ingen av författarna utfört någon intervjustudie tidigare kan detta ha 

påverkat resultatet och eftersom intervjuerna utfördes enskilt kan fördjupande följdfrågor ha 

missat att ställas. Då syftet rörde ett för de perioperativa sjuksköterskorna känt fenomen som 

besvarades med enkelhet bedöms den negativa effekten av oerfarna intervjuare vara begränsad. 

Då analysmetoden har beskrivits noggrant och då författarna genomförde analysen gemensamt 

ökar tillförlitligheten i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004, 2017). Dessutom diskuterades 

olika tolkningsmöjligheter kontinuerligt under analysarbetet vilket också bidrog till 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2017). Den kvalitativa innehållsanalysen bedömdes vara 

manifest då en låg abstraktionsnivå och låg tolkningsgrad användes. Även i en manifest analys 

är ett visst mått av abstraktion och tolkning nödvändig för att resultatet ska bli begripligt och 

meningsfullt enligt Graneheim och Lundman (2017). Det manifesta innehållet presenteras ofta 

i kategorier medan det latenta innehållet uttrycks i teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

Giltighet Urvalsmetoden har beskrivits noggrant, men då bekvämlighetsurval är en svag 

urvalsmetod som inte alltid ger de mest informationsrika intervjudeltagarna (Polit & Beck, 

2017) hade ett djupare eller mer varierat resultat kunnat uppnås med ett strategiskt urval. Alla 

som intervjuades hade erfarenhet av överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid och 

delade gärna med sig av sina erfarenheter. Dock inbjöd intervjufrågorna till att 

intervjudeltagarna räknade upp faktorer som påverkar överensstämmelsen mellan anestesitid 

och kirurgitid snarare än att dela med sig av detaljerade upplevelser och berättelser. Till viss 

del kompenserades detta med fördjupande följdfrågor. Enligt riktlinjer för examensarbeten i 

omvårdnad på avancerad nivå vid Karlstads universitet rekommenderas mellan tio till femton 

intervjudeltagare (Karlstads universitet, 2018). Till denna studie intervjuades sexton deltagare 

vilket kanske kan kompensera de något korta intervjuerna. Då information om studien och dess 

syfte skickats ut via email samt lagts ut i lunchrummen en tid innan intervjuerna utfördes kan 

de korta intervjuerna till viss del förklaras med att deltagarna var förberedda på vad de ville 

berätta. Studiens giltighet styrks av att intervjudeltagarna kom från tre olika 

operationsavdelningar på två olika sjukhus, av antalet intervjuer samt av att citat presenteras 

för att visa på samstämmighet mellan vad som presenteras i resultatet och vad som faktiskt 

sades under intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004, 2017). 

Överförbarhet Då urval, datainsamling och analys beskrivits noggrant i metoden och citat 

presenteras i resultatet hjälper det läsaren att bedöma resultatets överförbarhet till andra kontext 

(Graneheim & Lundman, 2004, 2017). 

Delaktighet Författarna hade en viss förförståelse för ämnet eftersom de läser en 

vidareutbildning inom operationssjukvård och hade haft tre perioder med verksamhetsförlagd 

utbildning på operationsavdelning. Intervjuerna skedde genom samspel men i en strävan att låta 

intervjudeltagaren berätta så fritt som möjligt om sina erfarenheter inom syftets ramar. Under 

analysarbetet fanns en strävan att låta intervjudeltagarnas erfarenheter komma fram utan att 

lägga in egna tolkningar i materialet (Graneheim & Lundman, 2004, 2017). 
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6.2.2 Förslag till fortsatt forskning 

Granskning och sammanställning av faktisk överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid 

genom granskning av operationsjournaler kan vara ett nästa steg för att uppnå även kvantitativ 

kunskap kring överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid. Även observationsstudier 

skulle kunna bidra till detta, samt till att klargöra vilka faktorer som påverkar överenstämmelsen 

mellan anestesitid och kirurgitid. 

 

6.2.3 Klinisk betydelse 

Resultatet kan vara en värdefull utgångspunkt i fortsatta diskussioner och förbättringsarbeten i 

den kliniska verksamheten i strävan att så långt det är möjligt uppnå överensstämmelse mellan 

anestesitid och kirurgitid. Förändringar som skulle kunna öka överensstämmelsen är; att viktiga 

fält för överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid blir obligatoriska i 

operationsanmälan, att operationspersonalens teamarbete och kommunikationsfärdigheter 

tränas enligt CRM samt genom ett tillägg i pre- och postoperativa checklistor om 

överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid. 

 

7. Konklusion 

Denna studie ger en ökad förståelse för hur patientens anestesitid överensstämmer med 

kirurgitiden utifrån perioperativa sjuksköterskors erfarenheter. Av betydelse för 

överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid är Svårigheten att förutse 

anestesiläkemedlens effekt på individuella patienter påverkar bedömning av tidsåtgång, 

Kommunikationens betydelse för överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid, 

Teamarbetets betydelse för överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid samt 

Oförutsedda händelser kan förlänga anestesitiden. 
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Catrine Björn, klinisk lektor och handledare mob 0730 68 99 28 

catrine.bjorn@regiongavleborg.se 

Marie Funseth, operationssjuksköterskestudent mob 0708 51 53 88 

mariefunseth@hotmail.com 

Linda Nordlander, operationssjuksköterskestudent mob 0762 12 56 91 

linda.nordlander@gmail.com 

mailto:catrine.bjorn@regiongavleborg.se
mailto:mariefunseth@hotmail.com


 
 

Bilaga 5. Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: Examensarbete. Det ”glappar”! Perioperativa sjuksköterskors 

erfarenheter av differens mellan sövningstid och operationstid. En intervjustudie. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

 

 

………………………………………… 

Underskrift 

 

……………………………………..……                       ..…………………………………..… 

Namnförtydligande                                       Ort och datum 

 

 

Kontaktuppgifter 

Catrine Björn, klinisk lektor och handledare, mob 0730 68 99 28 

catrine.bjorn@regiongavleborg.se 

Marie Funseth, operationssjuksköterskestudent, mob 0708 51 53 88 

mariefunseth@hotmail.com 

Linda Nordlander, operationssjuksköterskestudent, mob 0762 12 56 91 

linda.nordlander@gmail.com 

mailto:catrine.bjorn@regiongavleborg.se
mailto:mariefunseth@hotmail.com
mailto:linda.nordlander@gmail.com

