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Abstrakt

Information till patienter är en viktig del av anestesisjuksköterskans arbete och betydelsen av
patientinformation som omvårdnadsåtgärd har ökat kraftigt de senaste åren på grund av kortare 
vårdtider, ökat ålderspann, förändringar i livsstil och samhällsstruktur. En god information kan 
öka patientens trygghet och förmåga att hantera olika aspekter av en planerad anestesi. 
Preoperativ oro är ett vanligt förekommande känslotillstånd hos patienter och kan öka 
förekomsten av postoperativt illamående och postoperativ smärta. En god patientinformation kan 
mätas i en minskad oro och ängslan inför anestesi.

Studiens syfte var att undersöka patienters behov av preoperativ information samt upplevelsen av 
oro inför anestesi vid elektiv kirurgi. 

Den genomfördes med metod för enkätstudier och en kvantitativ design. Studien genomfördes
vid två olika sjukhus, ett större sjukhus i Mellansverige och ett mindre sjukhus i Norrland. Totalt 
71 vuxna över 18 år deltog i studien. Datainsamling skedde genom personligt utdelade enkäter 
som sammanställdes med deskriptiv statistik och statistisk sambandsanalys.

Resultatet visade att deltagarna tyckte att information var viktigt, de ansåg sig ha nytta av den och 
det informationssättet de föredrog var en kombination av skriftlig och muntlig information. Trots 
att de överlag var nöjda med informationen upplevde 61 % av deltagarna någon form av oro. 
Oron var relaterad till att vakna under anestesin, att inte vakna ur anestesin samt oro för 
postoperativ smärta. 

En viktig slutsats av resultaten av denna studie är, att information bör ges både skriftlig och
muntlig samt i kombination. Den bör riktas mot att ge patienterna ökad kunskap om de
orosrelaterade faktorer som framkommit i resultatet. Patienterna ansåg sig vara välinformerade 
och ha nytta av informationen de fått av anestesiläkaren men trots allt upplever många av dem 
oro inför anestesin. Det är rimligt att anta att en riktad information som kompletterar den 
information som anestesiläkaren ger, skulle kunna minska oron för anestesin samt främja ett ökat 
välbefinnande och ge en ökad trygghet. För att sjuksköterskan ska kunna ge en individuellt 
anpassad information och omvårdnad krävs ökade kunskaper kring hur personer upplever oro och 
orosrelaterade faktorer. För att uppnå detta, krävs vidare forskning exempelvis med en kvalitativ 
ansats för att få en djupare förståelse av fenomenet oro vid operativa ingrepp.

Nyckelord: Anestesi, enkätstudie, preoperativ oro, information, anestesisjuksköterska
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Bakgrund

Information till personer som genomgår operationer och anestesi är en viktig del av 

förberedelserna. Vanligtvis är det anestesiläkaren som i ett samtal före operationen informerar 

patienten om anestesin men många anestesisjuksköterskor använder också tiden innan anestesin

inleds som en möjlighet att informera och förbereda patienten. Anestesisjuksköterskans första 

kontakt med patienten sker ofta när patienten kommer till operationsavdelningen, vilket gör det 

svårt att skapa kontinuitet i vården (von Post, 2000). Två studier har genomförts där 

anestesisjuksköterskor genomför ett strukturerat informationssamtal med utökad information

preoperativt (Lindwall, 2003 & Larsson, 2004). I båda studierna sågs att patienterna upplevde att 

den preoperativa dialogen medförde att de kände sig tryggare då de kände igen 

anestesisjuksköterskan när det kom till operationsavdelningen. I studien av Larsson (2004)

framkom även att patienterna kände sig lugnare av informationen och att de upplevde sig ha fått 

tid att ställa frågor under lugna förhållanden. 

Hovind (2005) skriver att anestesisjuksköterskan ges möjlighet att med preoperativa besök 

bedöma patienternas behov av information inför anestesi. Situationen är ofta mindre spänd och 

stressad om besöket görs på vårdavdelning då patienterna bär privata kläder, de är inte så 

präglade av patientrollen och är inte premedicinerade. Det blir lättare att identifiera behovet av 

information och utifrån det bedöma vad som är viktigt för den enskilda patienten. En god 

information kan öka patientens trygghet och även förmåga till coping inför den kommande 

anestesin. En patient som är väl informerad klarar sig ofta bättre i den postoperativa fasen. 

Informationen består ofta av obligatoriska upplysningar, men för att patienten ska känna sig väl 

omhändertagen bör även utrymme finnas för individuella frågor.

Området information ur sjukvårdens perspektiv omfattar handledning, rådgivning, instruktioner 

för egenvård samt demonstration av hur patienten skall använda olika hjälpmedel. Patientens

rättighet till information är förankrad i Hälso- och sjukvårdslagen och är en mycket viktig 

förutsättning för att säkra och stärka patientens rätt till självbestämmande (Ehnfors, Ehrenberg & 

Thorell-Ekstrand, 2003).
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Patientinformation är oftast muntlig eller skriftlig till patienter om sjukdomars uppkomst, 

symtom, prevention av sjukdom, om undersökningar samt om läkemedel. Väl utformad 

patientinformation ger patienten och anhöriga möjlighet att själva medverka i beslut om vård 

samt behandling och ökar därmed deras motivation och förutsättningar att acceptera åtgärder och 

följa givna ordinationer (www.ne.se, 2007). Ehnfors m fl. (2003) behandlar patientinformation 

som en viktig del av sjuksköterskans arbete i att främja människans hälsa och beskriver samtidigt 

vikten av information som en avsiktlig omvårdnadsåtgärd vars effekt framförallt ökar patientens 

tillfredställelse, minskar smärta, bidrar till ett snabbare tillfrisknande och psykologiskt 

välbefinnande. Betydelsen av patientinformation som omvårdnadsåtgärd har ökat kraftigt på 

senare år på grund av allt kortare vårdtider, ett allt bredare åldersspann hos patientgruppen samt 

förändringar i livsstil och i samhällets struktur. Information anses vara en viktig del av 

sjuksköterskans arbete, och kan mätas i en minskad oro och ängslan preoperativt bland de 

patienter som denna yrkesgrupp möter. 

McGowan och Semple (2002), har granskat flera studier (Blanchard m fl. 1998, Ramirez m fl. 

1994, Meredith m fl. 1996, Jenkins m fl. 2001) vars syfte var att undersöka patienters behov av 

och vilja att få information om sin sjukdom och behandling. Resultatet av studierna visar att 

merparten av patienterna vill ha information om sitt tillstånd vare sig det är bra eller dåligt. 

Skriftlig information ger patienten möjlighet att ta sig igenom detaljerna i skriften i sin egen takt, 

välja lästillfälle när det passar bäst och välja vilken information som passar bäst, utifrån den fas i 

sjukdomen de befinner sig i. McGowan och Semple (2002) menar också att skriftlig information 

har fördelen att lätt kunna delges familj och vänner och därmed reducera tiden som går åt till 

anhöriginformation vid läkarbesök.

I en studie av Blay och Donoghue (2006) konstaterades att patienterna får sin information från 

flera olika källor. Det negativa, enligt författarna, var att patienterna inte i första hand angav 

anestesisjuksköterskan som den största källan till information, utan sina anhöriga, vilket kan ge 

felaktig och missriktad information. Vidare menar författarna att det är viktigt att stärka och 

tydliggöra anestesisjuksköterskans roll i informationsgivandet och att genom detta kunna ge 

patientfokuserad information utifrån behov. 

http://www.ne.se
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Ordet compliance är en avledning från det engelska verbet ”to comply” som betyder rätta sig 

efter krav, befallningar eller regler. Inom vården definieras compliance som graden av 

anpassning till och följande av rekommendationer från vårdgivaren (Thornquist, 2001).

Compliance är en aspekt av vården som är relaterad till den information som vårdtagare får. 

Harris (1998) skriver i sin artikel att en korrekt given information även ger ett ökat 

patientdeltagande samt ökad följsamhet och förståelse för behandlingen. Harris skriver vidare att 

något av det viktigaste vårdpersonalen har att värna om är att ha en öppen kommunikation med 

patienten för att kunna känna av patientens behov av information och stöd för att det ska bli ett 

konstruktivt och effektivt samarbete. Bolton och Brittain (1994) beskriver i sin artikel 

forskningsresultat från Storbritannien och USA som visar att patienter mår bättre om de får 

information om vad som sker och vad som kommer att hända i anslutning till sjukdomen och 

sjukhusvistelsen. Resultatet av en intervention kan vara beroende av vilken information som 

patienten har fått i förväg.

Ramsay (1972) definierar oro som en känsla som inte kan mätas objektivt, utan endast subjektivt 

och genom observation av de psykologiska reaktioner som individen visar. Oro är en konstant 

motivationsfaktor i livet som kan varna människan när hälsan hotas. Oro kan se olika ut beroende 

på hur och i vilket sammanhang oron uppstår. Flertalet studier av Gardner m fl. (2005), Mitchell

(2003), Tunér (2003), Ramsay (1972) och Scott (2004) visar att preoperativ oro är ett vanligt 

existerande känslotillstånd. Ofta har patienten känt till under en kortare eller längre tid, att hon 

eller han ska opereras och då haft tid att tänka över situationen. De flesta som ska genomgå 

elektiv kirurgi har själva varit med i beslutet om operation och blivit informerad angående 

anestesin. Trots det oroar sig många patienter för operationen. Att minska oron inför operationen 

och den anestesi som en person skall genomgå är ett av målen med att ge information.

Almås (2002) och Mitchell (2003) skriver att oron ökar efter att patienten fått sin diagnos till att 

vara maximal i det preoperativa skedet. Faktorer som påverkar oron är osäkerhet inför 

operationen, erfarenheter från tidigare anestesi och operation samt berättelser om andras 

upplevelse av anestesi och operation. Även operationsmiljön kan påverka patientens oro, då det 

är främmande och okänt för honom eller henne. Preoperativ oro kan även ha inverkan på det 

postoperativa händelseförloppet genom att bidra till ökad smärta, PONV (postoperativt 
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illamående och kräkning) och shivering. Det kan även öka behovet av smärtlindring och förlängd 

vårdtid på uppvakningsavdelning och vårdavdelning (Mitchell, 2003, Troedsson, 2003 och 

Ramsay, 1972).

Syftet med studien

Att undersöka patienters behov av preoperativ information och upplevelsen av oro inför anestesi 

vid elektiv kirurgi

Specifika frågeställningar

 Hur viktigt anser patienter som ska genomgå elektiv kirurgi att information om 

anestesi är?

 Hur stor nytta tror deltagarna, att de får av den information de erhåller och finns det 

ett behov av ytterligare information?

 På vilket sätt vill patienter som ska genomgå anestesi bli informerade? 

 Hur stor oro känner patienterna inför anestesi och kan information lindra deras oro?

Metod

Studien har genomförts med en metod för enkätstudier och kan beskrivas som en empirisk 

undersökning med en huvudsakligt kvantitativ ansats. En kvantitativ ansats gör det möjligt att 

beskriva erfarenheter med objektivt mått och att de slutsatser som görs i studien kan generaliseras 

till liknande sammanhang (Polit & Beck, 2004).

Deltagare och urval

Undersökningsgruppen var patienter som skulle genomgå elektiv kirurgi och som preoperativt 

besökte en anestesi- eller kirurgmottagning på två olika platser i Sverige. Platserna valdes med 

utgångspunkt från var författarna av studien haft sin kliniska placering. Inklusionskriterier för att 

medverka i studien var att alla som besökte/skrevs in på mottagningen/kliniken för preoperativ 

anestesibedömning under två utvalda dagar, som var över 18 år och skulle genomgå elektiv 

kirurgi i generell eller regional anestesi inkluderades i studien. Antalet begränsades till totalt 90 

deltagare, 45 deltagare per mottagning/klinik. Till verksamhetschef och chefssjuksköterska 

skickades brev (Bilaga 2 och 3) innehållande enkäten samt brevet till deltagarna som följde med 

enkäten. Brevet innehöll information om syftet med studien, antalet frågor och hur svaren skulle 
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komma att behandlas. Deltagarna fick muntlig och skriftlig information av författarna och kunde 

därefter ge sitt informerade samtycke till att delta i studien. Medelåldern hos deltagarna i den 

södra undersökningsgruppen var 57 år. I den norra undersökningsgruppen var medelåldern 49 år.

Tabell 1. Demografisk data över deltagarna.
Opererande 
sektion

Ålder: 20-39år 40-59år 60-89år n=

Allmänkirurgi
Man
Kvinna 5

5
9

5
7

10
21

Gyn/obstretik
Kvinna 8 2 1 11
Urologi
Man
Kvinna

1 3 4
1

8
1

Ortopedi
Man
Kvinna

4
1

6
4

2
1

12
6

Plastik
Man
Kvinna

1
1

1
1

n= 19 30 22 71

Instrument för datainsamling

Valet att göra en enkätundersökning byggde på att denna metod gjorde det möjligt att på kort tid 

få in ett stort antal svar från undersökningsgruppen. Erfarenheten är att svarsfrekvensen är högre 

vid personligt utdelade enkäter än vid andra insamlingsmetoder (Polit & Beck, 2004). En viktig 

förutsättning för att få in ett bra underlag för studien, är att deltagarna kan tolka frågorna på 

samma sätt som den som utformat enkäten samt att undersökaren disciplinerat utelämnat alla 

oväsentliga frågor för studiens syfte (Notter & Rose Hott, 1996).

Konstruktionen av enkäten inleddes med att studera forskningslitteratur inom området för att 

identifiera viktiga områden som skulle undersökas. Genom att utvärdera syftet med studien 

avgjordes vilka frågor som kunde vara relevanta för att få svar på frågeställningarna. Vid 

formuleringen av frågor var det viktigt att ta hänsyn till att ett ord kan ha olika innebörd för olika 

individer och till hur svarspersonerna kunde tolka svaret. Var frågorna otydliga kunde deltagarna

bli konfunderade och tveka eller i värsta fall undvika att svara och därmed göra enkäten 
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ofullständig. Att undvika oklarheter och förvirring är grundläggande vid utformning av frågor 

(Bell, 2000).

Enkäten var uppdelad i tre delar, den första delen behandlade karakteristika och innehöll sex 

frågor fördelat över ämnesområdena; födelseår, kön, sjukdom/diagnos, hur länge deltagaren varit 

sjuk, vilken typ av operation som skulle genomföras och en fråga om hur deltagaren skulle 

beskriva sin hälsa. Den andra delen i enkäten bestod av frågor gällande deltagarens upplevelser 

och behov av patientinformation inför anestesin och bestod av elva frågor fördelade över följande 

ämnesområden; om de blivit erbjudna information, av vem de fått informationen, hur viktigt det 

var med information, behov av ytterligare information, om deltagaren trodde sig ha att ha nytta av 

den givna informationen och om informationen var lättförståelig, om de själva aktivt skulle söka 

information samt vilken typ av informationsmaterial de själva skulle föredragit. Den tredje delen 

av enkäten innehöll tre frågor om deltagarens eventuella oro inför anestesin; om de kände oro, 

vad de var oroliga för och vad som skulle kunnat lindra oron. I den sista frågan i enkäten kunde 

deltagaren skriva övriga synpunkter på information och oro.

Reliabilitet och validitet 

Enkäten utformades för att uppnå största möjliga validitet och reliabilitet. Validitet avser 

instrumentets förmåga att mäta det som ska mätas, dvs. att mäta rätt sak (Olsson & Sörensen, 

2001). Därför var avsikten att utforma enkäten så att den gav svar på syfte och frågeställningar.

Reliabiliteten avser precision och följdriktighet i den information som insamlats i en studie (Polit 

& Beck, 2004) och att vi får samma resultat varje gång vi mäter (Olsson & Sörensen, 2001). En 

strategi att uppnå reliabilitet var att genomföra studien på två olika ställen i landet för att kunna 

göra en jämförelse av svar och svarsfrekvensen. Om svaren överensstämmer bör det öka 

chanserna att studien har hög grad av reliabilitet. För att stärka kvaliteten i enkäten utformades 

frågor med hjälp av litteratur som ”Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård (Allebeck & 

Hansagi, 1994)”, ”Forskningsmetodik inom omvårdnad (Notter & Rose Hott, 1996)”. 

Till frågorna om karakteristika har delar från ”Pickerenkäten” använts (Jenkinson, Coulter & 

Bruster, 2002). För att stärka validitet och reliabilitet genomfördes en pilotstudie med tio

utdelade enkäter efter godkännande från Etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap, 

Luleå tekniska universitet. Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om att de skulle 
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delta i en pilotstudie och ombads kommentera enkäten samt eventuella svårigheter att förstå de 

frågor som ingick. Pilotstudien gjordes för att få en opartisk bild av enkäten och se om det var 

någon fråga som var oklar eller svår att besvara, ett såkallat ”Face validity” test (Polit & Beck, 

2004). Inga kommentarer eller svårigheter med enkäten kunde identifieras. De tio deltagarna som 

gjorde pilotstudien inkluderades inte i resultatet.

Etiska överväganden

För att i största möjliga utsträckning undvika att någon deltagare kunde uppfatta att någon fråga 

var stötande, utgick designen och genomförandet av studien från etablerade etiska principer.

Deltagandet i studien var frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan att deltagaren behövde 

ange någon förklaring. Inga personuppgifter dokumenterades eller efterfrågades i enkäten. 

Insamlingen skedde anonymt, vilket innebär att det inte går att koppla ihop enkätsvaret med en 

enskild person (Bell, 2000). Efter godkännandet av Etikgruppen vid Luleå tekniska universitet att 

genomföra studien, sökte författarna tillstånd för genomförande av studien från 

verksamhetschefen och/eller chefssjuksköterskan vid den aktuella mottagningen/kliniken. 

Genomförande

Enkätundersökningen genomfördes vid två geografiskt skilda platser, ett sjukhus i mellersta 

Sverige samt ett sjukhus i norra Sverige. Då insamlingen var godkänd av chefssjuksköterska och 

verksamhetschef på aktuell mottagning/klinik, kontaktades mottagningen/kliniken per telefon 

eller e-post för överenskommelse om två passande dagar för genomförande av studien.

Studien genomfördes på bägge platserna genom att författarna tog kontakt med alla personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna och som besökte mottagningen under de två utvalda dagarna. 

Besökarna tillfrågades i samband med att de anmälde sitt besök i receptionen. Författarna

presenterade sig och syftet med enkätstudien och berättade att enkäten skulle fyllas i efter att 

anestesibedömningen utförts. Författarna berättade att medverkan var frivillig och när som helst 

kunde avbrytas samt att de när som helst kunde fråga författarna om det var några oklarheter med 

enkätens frågor. Tillsammans med enkäten följde informationsbrevet löst så att deltagaren lätt 

kunde ta det med sig hem. Efter besöket lämnades den ifyllda enkäten till författarna. 

Utdelningen höll på tills det att 45 enkäter var utdelade. En skillnad var att på sjukhuset i den 
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norra regionen fick deltagarna inte komma på en anestesibedömning på en mottagning, utan 

skrevs in på aktuell klinik och anestesibedömning skedde av anestesiläkare samma dag som den 

planerade operationen.

Analys och databearbetning

Sammanställningen av materialet har gjorts genom utvärdering av enkätfrågorna för att skilja ut 

vilka som kunde anses vara relevanta för att besvara frågeställningarna (Ejlertsson, 2005). 

Författarna har gjort en manuell sammanställning av materialet som insamlats genom att pricka 

av varje svar som respondenterna kryssat i vid de olika svarsalternativen (Allebeck & Hansagi, 

1994). Analysen gjordes med utgångspunkt från frågeställningarna och genomfördes med 

deskriptiv statistik samt med en statistisk sambandanalys med Chi2-test. Databearbetning gjordes 

med hjälp av kalkylprogrammet Microsoft Excel. Frisvaren för de aktuella frågorna 12a, 17, 18 

och 19 har lästs igenom och därefter redovisats i löpande text samt med citat för att förtydliga 

deltagarnas egna ord. Analysen av enkäterna visade att det interna borfallet av svar var relativt 

lågt vilket ökar validiteten i studien. Ett internt bortfall talar om när vissa frågor inte blivit 

besvarade i en enkät. I första hand bör en jämförelse göras för svars- respektive bortfallsgruppen 

för tillgängliga variabler, exempelvis kön eller ålder för att kunna analysera om bortfallet 

påverkat resultatet (Olsson & Sörensen, 2001).

Sambandanalys

Sambandsanalys med flera variabler har gjorts och redovisats i korstabeller. För att undersöka 

sambanden mellan oro/orosrelaterade faktorer och hur viktigt det är med information/vilken nytta 

deltagaren kommer att ha av informationen/typ av informationsmaterial/kön har ett så kallat 

Chi2-test använts. Chi2 är en vanlig metod som används för att testa en hypotes, som i detta fall 

varit H0 och H1. Beräkningen har gjorts på en 5 % -ig signifikansnivå (Polit & Beck, 2004). H0

har inneburit att de oberoende och beroende variablerna inte har något samband och H1 har 

inneburit att de oberoende och beroende variablerna har ett samband. 

I Chi2-testet görs en jämförelser mellan de observerade frekvenserna, som är de antal 

observationer som gjorts och de förväntade frekvenserna, som är de frekvenser som skulle 

förekomma i varje cell i en korstabell om det inte förkom något samband mellan de oberoende 
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och beroende variablerna (Polit & Beck, 2004). Genom användning av Microsoft Excel har ett 

kritiskt Chi2-värde samt P-värde uträknats. Nollhypotesen kan bara förkastas om det är ett 

signifikant P-värde, < 0,05 (Olsson & Sörensen, 2001).

Resultat

Resultatet presenteras med utgångspunkt från enkätens frågor kopplat till frågeställningarna.

Frågeområdena som berörs är vikten av information, om deltagaren tror sig ha nytta av 

informationen, hur de vill att informationen skall ges samt frågor om deltagarnas upplevelse av 

oro inför anestesi. Resultatet redovisas i text, figurer och tabeller samt i löpande text. I studien 

medverkade 71 deltagare. Av de 71 deltagarna var 39 kvinnor (55 %) och 32 män (45 %). 

Hur viktigt är det att få information om anestesin inför elektiv kirurgi? 

Av deltagarna i studien är det 84 % som har svarat att de anser att det är ganska eller mycket 

viktigt att få information om anestesin, 16 % av deltagarna anser att det är lite eller inte viktigt. 

Andelen män jämfört med kvinnor som anser att det är mycket viktigt med information är 44 % 

mot 62 % (se figur 1). 

Figur 1. Hur viktigt är det för Dig att få information angående anestesin?
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Hur stor nytta tror sig deltagarna ha av den information de fått och finns det ett behov av 

att få ytterligare information?

Av deltagarna är det 59 % som anser sig ha stor nytta av informationen de fått på 

anestesimottagningen. Andelen män är 50 % och kvinnor 67 %. Andelen deltagare som har svarat 

”ganska stor nytta” är 28 % kvinnor och 34 % män. Tio procent av deltagarna har svarat att de 

kommer ha liten nytta och ingen deltagare har svarat ”ingen nytta” (se figur 2).

Figur 2. Tror du att du kommer att ha nytta av den information som Dig fått från sjukhuset 
angående anestesin?

Sammanställning av frisvarsfråga 12a ”Ange gärna på vilket sätt Du hade nytta av, eller 

orsaker till att Du inte hade nytta av den information Du erhållit”

Deltagarna fick under fråga 12a ange på vilket sätt de ansåg att de skulle komma att ha nytta av 

den information de fått eller på vilket sätt de ansåg att de inte skulle komma att han nytta av 

informationen. Alla deltagare ansåg att informationen skulle komma till nytta för dem och detta 

främst på grund av att information givit dem kunskaper kring typen av anestesi och hur det går 

till praktiskt samt minskat deras nervositet och oro.

"Det är bra att veta i förväg vad som kommer att hända"

"Jag tycker att det kommer till nytta eftersom man nu vet hur man ska får sin narkos och 

vilken typ av narkos man ska få"
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"Kommer till nytta, minskar min oro och nervositet"

Finns det ett behov av ytterligare information?

Efter anestesibedömningen är det 75 % som inte har behov av ytterligare information om 

anestesin. Av kvinnorna är det 23 % och av männen tre procent som inte vet om de kommer ha 

ett behov av ytterligare information och åtta deltagare vet att det har ett ytterligare behov av 

information. På frågan om deltagarna på egen hand kommer att söka information om anestesin 

svarade 72 % nej. Av det totala antalet deltagare var 25 % osäkra på om de aktivt kommer söka 

mer information medan endast tre procent svarade ja på frågan

På vilket sätt föredrar patienter som ska genomgå anestesi att få informationen?

Den form av information som deltagarna verkar föredra, (57 %) är kombinationen av skriftlig och 

muntlig information. Muntlig information föredras av 34 %. Fyra procent av deltagarna önskar 

endast skriftlig information och fem procent önskar information i annan form, exempelvis via 

internet eller informationsfilmer. Resultatet visar att 61 % av kvinnorna önskar en kombination

av skriftlig och muntlig information. Män har samma typ av mönster där 52 % önskar en 

kombination av skriftlig och muntlig information och 39 % föredrar muntlig information (se figur 

3). 

Figur 3. Vilken form av informationsmaterial tycker Du skulle vara bäst inför Din anestesi?
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Känner patienterna oro inför anestesi och vad kan lindra deras oro?

I analysen har sambandet undersökts mellan upplevd oro och variablerna, kön, vikten av 

information, nytta med information samt på vilket sätt deltagarna önskar få information.

Resultatet av sambandsanalysen visar att oro och orosrelaterade faktorer inför anestesi är 

oberoende av kön. Det finns inte heller något påvisbart samband mellan typen av orosrelaterade 

faktorer och om deltagarna tro sig ha nytta av informationen de fått. Däremot visar resultatet att 

det finns ett statiskt signifikant samband mellan de orosrelaterade faktorerna, vikten av 

information och hur deltagarna vill att informationen skall ges. Av 69 deltagare har 61 % (n=42) 

angett att de känner någon form av oro inför anestesin (se tabell 2). Den största orosrelaterade 

faktorn är rädslan för att ha smärta postoperativt (se tabell 3). Av de deltagare (n=30) som anger 

en orosrelaterad faktor (se tabell 4) är det 63 % som anser det vara mycket viktigt med 

information inför anestesin. 87 procent av dem önskar att det skall vara en kombination av 

skriftlig och muntlig information och 63 % anser att de har stor nytta av informationen det fått 

om anestesin

Tabell 2. Fördelningen mellan män och kvinnor är som upplever oro eller ingen oro inför 
anestesi (n=69).

Män (n=31) Kvinnor (n=38) Totalt P-värde *
(Chi-2-värde)

Känner oro 
inför anestesi 

48 % 71 % 61 % (n=42) 0,06 (3,54)

Känner ingen 
oro inför 
anestesi 

52 % 29 % 39 % (n=27) 0,33 (0,95)

* P värde vid signifikansnivå <0,05

Analys med Chi2-test visar att det inte finns ett statistiskt påvisbart samband mellan kön och oro. 

Tabell 3. De vanligast förekommande orosrelaterade faktorerna inför anestesi bland män och 
kvinnor (n=30).

Män 
(n=12)

Kvinnor (n=18) Totalt P-värde *
(Chi-2-värde)

Oro för att vakna 
under anestesi

0 % 27 % 27 % (n=8) 0,46 (1,55)

Oro för att inte 
vakna efter anestesi

17 % 13 % 30 % (n=9) 0,74 (0,60)

Oro för att ha 
smärta postoperativt

23 % 20 % 43 % (n=13) 0,78 (0,50)

* P värde vid signifikansnivå <0,05
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Analys med Chi2-test visar att det inte finns ett statistiskt påvisbart samband mellan kön och vad 

deltagarna är oroliga för. 

Tabell 4. De tre vanligast förekommande orosfaktorerna i förhållande till vikten av information; 
nyttan av informationen och vilken form av informationmaterial deltagarna föredrar (n=30).

Oro för att 
vakna under 
anestesin

Oro för att 
inte vakna 
efter anestesin

Oro för 
smärta 
postoperativt

Totalt P-värde *
(Chi-2-värde)

Lite viktigt och 
ganska viktigt med 
information 

3 % 17 % 17 % 37 % 
(n=11)

0,007 (9,92)

Mycket viktigt med 
information 

23 % 13 % 27 % 63 % 
(n=19)

0,005 (10,60)

Ganska stor nytta av 
informationen 

7 % 17 % 13 % 37 % 
(n=11)

0,36 (2,04)

Stor nytta av 
informationen 

20 % 13 % 30 % 63 % 
(n=19)

0,36 (2,04)

Skriftligt material 
samt muntlig 
information 

27 % 23 % 37 % 87 % 
(n=26)

0,0014 (13,42)

Muntlig information 6 % 7 % 13 % 
(n=4)

0,014 (8,54)

* P värde vid signifikansnivå <0,05

Analys med Chi2-test visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan vikten av 

information och orosrelaterade faktorer. Däremot finns inte ett statistiskt påvisbart samband

mellan variabeln "nytta av information" (ganska stor nytta samt stor nytta) och typen av 

informationsmaterial som deltagarna föredrar och vad de är oroliga för.

Sammanställning av frisvarsfråga 17 ”Vad är du orolig för inför din narkos?”

Deltagarna fick under frisvarsfråga 17 svara på vad de var oroliga för inför sin anestesi och där 

sågs att oron var relaterad till att inte vakna efter anestesin, att vakna under anestesin samt att ha 

postoperativ smärta. 

”Tänk om jag inte vaknar efter narkosen”

”Tänk om jag vaknar när de opererar mig?”

”Jag är rädd att ha jätteont efteråt”
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Sammanställning av frisvarsfråga 18 ”Vad skulle kunna minska din oro?”

Deltagarna fick under frisvarsfråga 18 svara på vad svara på vad som skulle kunna lindra den 

oron de kände inför sin anestesi och många svarade att information ensamt eller i kombination 

med att få möjlighet att träffa anestesipersonalen skulle kunnat lindra den oro de kände.

”Om jag fick träffa narkosteamet och de skulle berätta vad som är fördelar och nackdelar”

”Informationen är lugnande”

Sammanställning av frisvarsfråga 19 ”Övriga synpunkter angående information om 

narkosen samt om oro inför narkosen”

Deltagarnas möjlighet att svara fritt på frågan angående information och oro gav flera intressanta 

svar. Flera deltagare svarade att de önskade mer preoperativ information om anestesin samt att 

flera deltagare uttryckte önskan om att få träffa anestesipersonalen, tidigare än samma dag de 

skulle opereras. Att träffa anestesipersonalen tidigare var svar som endast framkom bland 

deltagarna i den norra undersökningsgruppen som får sin anestesibedömning samma dag som 

operationen. 

”Tycker att det kan vara bra om man kombinerade skriftlig och muntlig information
 och att man fick träffa narkospersonalen tidigare än samma dag”

”Jag skulle vilka se någon informationsfilm eller liknade så att man får se miljön osv.”
”Jag tycker att jag har fått jättebra information om min operation, 

men inte om narkosen, är inte den lika viktig?”

”Få träffa narkosläkaren och narkossköterskan tidigare än operationsdagen. Lättare att
 ta till sig informationen då är man inte lika nervös som på operationsdagen”

”Varför får jag inte träffa narkospersonalen i samband med att man får träffa kirurgen? 
Man hinner bli så nervös när det blir samma dag”

Diskussion

Resultatdiskussion

Resultatet i denna studie visar att deltagarna tyckte att information var viktigt, de ansåg sig ha 

nytta av den och det informationssätt de föredrog var en kombination av skriftlig och muntlig 

information. Trots att de överlag var nöjda med informationen upplevde 61 % av deltagarna 

någon form av oro. Oron var relaterad till att vakna under anestesin, att inte vakna ur anestesin 
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samt oro för postoperativ smärta. Det fanns en viss skillnad mellan män och kvinnor i deras oro 

inför anestesin. Resultatet visar att 84 % av deltagarna ansåg att det var ganska eller mycket 

viktigt att få information om sin anestesi, med ett något större behov hos kvinnor jämfört med 

män. I en studie av Henderson och Chien (2004) om patienters informationsbehov inför kirurgi

undersöktes varför information var viktigt för dessa patienter och alla de patienter som deltog i 

denna studie värderade information mycket högt. Informationen värderades högt på grund av att 

patienten tyckte att han/hon hade rätt till en god information, för att patienten ansåg att det hjälper 

med en god information för att ta hand om sig bättre i den postoperativa fasen samt för att 

patienten ville ha information för att förstå och klara av att medverka vid behandling och 

återhämtning postoperativt. 

Bland de deltagare som upplevt orosrelaterade faktorer (n=30) ansåg 28 % att information var 

ganska viktig eller mycket viktig. Fung och Cohens (2001) undersökte vad dagkirurgiska 

patienter värdesatte när det gäller anestesiologisk omvårdnad och den bekräftar resultatet om 

vikten av information som finns i denna studie. Resultatet visade att information och 

kommunikation var det mest värdefulla för deltagarna. Att få svar på frågor, att få information 

om risker/biverkningar, diskutera anestesimetod och sin rädsla och oro var högt värdesatta. 

Resultatet visade även att anestesiologerna undervärderade vikten av information men att de 

kunde förutse vad patienterna värderade pre- och postoperativt.

Att värdera nyttan av informationen den enskilde deltagaren som ingått i denna studie har fått,

kan eventuellt varit svår att göra när anestesin inte genomförts. Av deltagarna var det 90 % som 

svarade att de troligtvis kommer att ha ganska stor eller stor nytta av den information de erhållit

trots att de inte genomgått anestesin ännu. Nyttan med informationen ansågs komma från 

kunskap, vetskapen om vilken typ av anestesi deltagaren skulle få, hur anestesin skulle komma 

att genomföras samt en minskad oro. Bolton och Brittain (1994), belyser att flera 

forskningsresultat visar på hur utgången av en intervention kan vara beroende av vilken 

information som patienten fått om det som kommer att ske i anslutning till sjukdomen och 

sjukhusvistelsen. Detta ger författarna belägg för att det finns ett stort behov bland patienter av 

relevant skriftlig information. Bolton och Brittain (1994) skriver vidare att det är mycket vanligt 

att patienter kommer på frågor efter samtalet med läkaren eller sjuksköterskan och då inte vågar 
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fråga personalen, eftersom de är rädda att störa. Ghulam, Kessler och Lucas m fl. (2006) 

tillfrågade patienterna om när de önskade få information om operationen, 45 % (n=1078) vill ha

information samma dag som beslutet om operation tas, 40 % vill ha informationen en eller två 

dagar före operationen. 

Att få information var viktigt för deltagarna i denna studie och den information som deltagaren 

fick var muntlig från anestesiläkare. Trots att patienterna ansåg sig ha fått en god information och 

endast 11% ansåg sig behöva ytterligare information, ser författarna att mer än hälften av 

deltagarna önskade en information som var både muntlig och skriftlig. Tydligt var att 87 % av de 

deltagare som upplevt orosrelaterade faktorer (n=30) önskade en skriftlig och muntlig 

information. Lithner och Zilling (2000) bekräftade att patienterna efterfrågade muntlig och 

skriftlig information, och att informationsbehovet fanns både vid inskrivning och utskrivning-

Ghulam m fl. (2006) undersökte patienters tillfredställdhet med preoperativt given information. 

Resultatet visade att patienterna ansåg att den skriftliga formen av informationen var bra eller 

utmärkt. Den skriftliga informationen behandlade områden som indikationen för operation, 

vilken kirurgisk teknik som skulle användas, information om risker och komplikationer samt 

postoperativ planering och behandling. Av patienterna som deltog i studien ansåg 95 % (n=1406) 

att den föreslagna operationen var den enda tänkbara och ansåg att den muntliga informationen 

om alternativa behandlingar och nödvändigheten av operativt ingrepp var bra eller utmärkt. 

Metoden att använda en kombination av muntlig och skriftlig information gav god förståelse hos 

deltagarna inför operationen och resulterade i hög tillfredställelse hos deltagarna. Endast två 

procent av 3888 deltagare sa sig vara missnöjda.

Griffin, McKenna och Tooth (2005) belyser i sin studie att den skriftliga informationen ska vara 

klar och tydlig, fånga läsarens intresse och innehålla information som är tillförlitlig, aktuell och 

relevant. Det är även viktigt att informationen är baserad på det bästa av tillgängliga bevis från 

vetenskapen samt att fakta som presenteras ska vara balanserad, objektiv och ha ett klart fokus. 

Jolley (2007) menar att vårdpersonal bör ta ansvar för att säkerställa att patienten får den 

information de behöver innan operation och att skriftlig information bör finnas till hands för 

patienter som har ett större behov av information. Ghulam m fl. (2006) skriver att patientens 

behov av information inte alltid behöver vara tydliga utan kan vara komplexa och innehåller ofta 
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rädsla, stress och osäkerhet inför framtiden. En enbart muntligt given information anses kunna 

leda till en ”envägskommunikation” mellan “läkare-patient” men genom att låta patienten ta aktiv 

del i samtalet och lyfta fram orosrelaterade faktorer ökas patientens förmåga till coping. De anser 

även att det preoperativa samtalet ska ses som en utmaning för läkaren och underlättar den 

preoperativa perioden för patienten genom möjligheten att diskutera kring sina tankar och 

tillfredsställa individuella behov. Utifrån denna studies resultat samt tidigare forskning anser 

författarna att det skulle kunna behövas kompletterande skriftlig information som komplement 

till den muntliga information som deltagarna i studien har fått, informationsmaterial som de kan 

ta med sig hem. 

Ett flertal studier har funnit att det är värdefullt med information och utbildning för att minska 

oro preoperativt (Klopfenstein, Foster & Van Gessel, 2002; Lilja, Rydén & Fridlund, 1998;

Oldman, Moore & Collins, 2004). Någon form av oro sågs hos 69 % av deltagarna och de tre 

största kategorierna relateras till oro för att vakna under anestestin, oro för att inte vakna ur 

anestesin samt att ha smärtor postoperativt. Resultatet indikerar att oron inför anestesin kunde 

minskas genom att få information samt att få träffa anestesipersonalen. Detta bekräftas även när 

deltagarna fritt fått uttrycka sina övriga synpunkter. Sjöling m fl. (2003) undersökte den 

preoperativa informationens inverkan på oro, tillfredställelse och postoperativ smärta. Resultaten 

visade att en god preoperativ information gav minskade smärtor postoperativt, en lägre grad av 

oro och orostillstånd samt en högre grad av tillfredställelse med smärtbehandling och omvårdnad. 

Studier av Beddows (1997) och Gammon och Mulholland (2006) har vid en jämförelse av två 

grupper, varav den ena fick mer information, funnit att en utökad information lett till en minskad 

oro. Broker, Brownell och Donen (2002) beskriver i sin studie att en viss oro är en naturlig 

reaktion på det oförutsägbara och därmed typiskt för den preoperativa perioden hos patienter som 

inte har någon tidigare erfarenhet av anestesi. Däremot kan en ökad oro ge fysiologiska svar som 

är patologiska som hypertension, takykardier, arytmier och problem med ökad postoperativ 

smärta. Shafer m fl. (1996) har påvisat att det är av vikt att identifiera vilka patienter som riskerar 

att bli oroliga inför anestesin. Flertalet andra studier har även de funnit, att preoperativ 

information är en intervention som minskar oro inför anestesi. Sam m fl. (2004) fann att 

preoperativ information om den postoperativa perioden minskade orosnivån hos alla de patienter 

som ingick i studien. Oro för postoperativa komplikationer såsom postoperativt illamående och 
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smärtor anser Cowen m fl. (2000) bero på att patienterna inte fått tillräckligt god information 

kring anestesi och dess bieffekter. Maward och Azar (2004) jämförde orosnivån hos två grupper 

av patienter, grupp ett fick preoperativ information och grupp två fick inte preoperativ 

information, och resultaten visade att grupp ett hade en minskad orosnivå inför operationen vilket 

tillskrivs informationen. Kunskap kring diagnos, procedurer och typ av operation kan minska 

orosnivån hos patienter som ska genomgå kirurgi (Kiyohara m fl. 2004), och kunskaper kan ges i 

form av information, skriftligt eller på video för att minska patienternas oro (Lee, Chui & Gin,

2003; Bondy m fl. 1999). Författarna anser att det är rimligt att anta att preoperativ information är 

viktigt och till nytta för patienter som ska genomgå anestesi. Antaganden görs utifrån resultatet

av denna studie och jämförelse med annan forskning. Ett ökat välbefinnande, med minskad oro 

och ett förbättrat patient-omhändertagande kan uppnås om vårdpersonal blir mer medvetna om 

informationsbehov hos patienter och ger patienten tid att uttrycka sina behov (Edwards 2003). 

Kan det vara så att den produktionstakt som finns i dagens operationssjukvård gör att tiden för att 

informera patienten utnyttjas till att på ett standardiserat sätt beskriva den typ av anestesi som 

patienten ska få, och där informationsbehoven hos patienterna får komma i andra hand?  Som en 

deltagare uttrycker det "Det är som på löpande band”.

Metoddiskussion

Totalt delades 90 enkäter ut under två dagar och av dessa 90 blev 71 besvarade eftersom 19 

personer inte önskade medverka. Svarsfrekvensen blev därmed 79 %.

Figur 1. Figuren visar det externa bortfallet i undersökningen.

Antal tillfrågade: n=90
90 mottagningsbesökare som 
kommit för preoperativ 
anestesibedömning vid två olika 
sjukhus i Sverige tillfrågades om 
det ville medverka i enkätstudien. 

Bortfall: n=17
17 besökare valde att inte 
medverka i studien av olika 
anledningar som inte 
kommer att redovisas pga. 
frivilligheten att medverka 
eller inte.

Antal som tackade ja 
till att medverka i 
enkätstudien: n=73
73 tackade ja till att 
medverka.

Antal som fullföljde 
enkätstudien: n=71
Av 73 som tackade ja att 
medverka i studien valde 
71 att fullfölja studien.
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Sammanställning av det interna bortfallet visade att 13 deltagare inte svarat på fråga 12a (18 %) 

och två deltagare har inte svarat på fråga 16 (tre procent).

Som en del av kvalitetsgranskningen av studien har vi utgått från Olsson och Sörensens (2001) 

beskrivning av en checklista för granskning av rapporter. En styrka i studien är att syftet med 

studien är tydligt och ytterligare förtydligat genom fyra specifika frågeställningar. 

Frågeställningarna följs upp på ett konsekvent sätt i enkäten och i presentationen av resultaten.  

Presentationen av hur studien genomförts och urval av deltagare är tydlig, vilket stärker studiens 

trovärdighet. Generaliserbarheten av resultaten begränsas av att urvalsförfarandet inte har varit 

slumpmässigt, utan är en undersökning av 45 personer som besökte mottagningen/ klinikerna 

under de två utvalda dagarna och som uppfyllde inklusionskriterierna. Insamlingen pågick tills 45

enkäter per mottagning/klinik delats ut. Det är viktigt att poängtera att de två olika kontexter där 

studien genomförts skiljer sig åt genom att i den södra undersökningsgruppen har deltagarna fått 

möjlighet att träffa anestesipersonalen tidigare än samma dag som operationen, och i den norra 

regionen träffade deltagarna dem samma dag som operationen, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Sättet att ger informationen är liknande, enkätens besvarades under samma tidsperiod inför 

operationen och det finns små skillnader i resultaten. Sammantaget tyder detta på att de skillnader 

som fanns i sättet att ge information inte påverkat resultatet i större utsträckning. 

Studiens syfte var att undersöka behovet av information inför en kommande anestesi och 

operation. Det är sannolikt att resultaten delvis blivit annorlunda om enkäten blivit utdelad och 

insamlad efter anestesin. Studiens validitet och reliabilitet stärks av att en pilotstudie 

genomfördes för att testa frågorna (Polit & Beck, 2004). I pilotstudien ingick 10 deltagare och

den gjordes för att få en opartisk bild av enkäten och se om det var någon fråga som var oklar 

eller svår att besvara. Resultaten av pilotstudien visade att inga kommentarer eller svårigheter 

med enkäten kunde identifieras vilket stärker kvaliteten i studien. Studien var väldigt uppskattad 

bland både medverkande och personal vid mottagningen/kliniken vilket bekräftas av det 

begränsade bortfallet. Enbart ett fåtal medverkande i studien hade funderingar kring någon av 

frågorna, vilket kunde förväntas trots en genomförd pilotstudie, då studiepopulationen var nio 

gånger större.
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Det låga bortfallet kan också förklaras genom sättet att dela ut enkäterna. Det var viktigt att direkt 

få möta deltagarna ”face to face” och att författarna fanns till hands för deltagarna under 

ifyllandet av enkäten. Flera av deltagarna påtalade när enkäten samlades in att författarnas

närvaro var positiv och det som ansågs positivt var att författarna kunde hjälpa till att läsa frågor 

samt förklara frågor om det var något otydligt eller om någon fråga var svår att tolka. Det 

upplevdes även mycket positivt att personligen presentera studien och dess syfte för de som 

besökte mottagningen/kliniken. Polit och Beck (2004) skriver att enkätundersökningar med 

personligt utdelade enkäter har några stora fördelar jämfört med andra insamlingsmetoder. Den 

största fördelen är att genom att dela ut enkäten personligen till deltagarna kan man förklara 

studiens syfte och svara på frågor som dyker upp hos deltagarna under själva ifyllandet samt att 

man oftast får in den ifyllda enkäten på en gång utan dröjsmål. En annan betydelsefull fördel är 

att eftersom den är personligt utdelad så underlättar det samarbetsviljan hos deltagarna vilket i sin 

tur gör att svarsfrekvensen ökar betydligt. 

Författarna har hittat några brister i studien som uppkommit i samband med analysarbetet av 

resultaten. Enkäterna och informationsbreven kodades aldrig ihop med siffror, vilket gjort det 

omöjligt för författarna att leta fram en specifik enkät utifall att deltagaren skulle ångrat sig i 

efterhand och inte velat låta sina svar vara med. Det var för kort tid för insamling av enkäter.

Eftersom författarna upplevde att det var lätt att få in ifyllda enkäter hade materialet kunnat bli 

betydligt större om två ytterligare dagar hade utnyttjats för insamling och att det totala antalet 

utdelade enkäter hade utökats. Frågor om utbildningsnivå, om deltagarna har ett eventuellt behov 

att träffa anestesisjuksköterska före och efter anestesin samt om det kunde minska den 

preoperativa oron hade kunnat vara med i enkäten. Likaså hade mottagningen/kliniken kunnat 

tillfrågas om de hade frågor som de önskat var med i enkäten och få svar på, för att 

utveckla/utvärdera sin preoperativa anestesibedömning.

Författarna anser att resultatet kanske kunde sett annorlunda ut om enkäten insamlats efter 

anestesin, då bedömningen av huruvida de haft nytta av informationen eller ej vore mer korrekt. 

Det kan vara svårt att se sina behov av information angående någonting som ej är bekant. 
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Slutsats

Då den anestesiologiska omvårdnaden till stor del omfattar patienter som genomgår elektiv 

kirurgi, är det av stor vikt att patienten är välinformerad före anestesin. Att utforma 

patientinformation utifrån patienternas behov bör ses som en utmaning för sjukvården. Resultaten 

av denna studie visar att skriftlig och muntlig information bör ges i kombination. Patienterna 

anser sig vara välinformerade och ha nytta av informationen de fått av anestesiläkaren men trots 

allt upplever många av dem oro inför anestesin. Resultatet indikerar att det finns behov av att 

ytterligare utveckla sättet att ge information inför en anestesi. Det skulle eventuellt kunna främja 

patienterna i form av ett ökat välbefinnande och en ökad trygghet inför anestesin, vilket även kan 

ses i tidigare studier inom området. För att anestesisjuksköterskan ska kunna ge en individuellt 

anpassad information och omvårdnad, krävs ökade kunskaper kring hur patienterna upplever oro 

och orosrelaterade faktorer. För att uppnå detta föreslås vidare forskning, exempelvis med en 

kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse av fenomenet oro.
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Bilaga 1: Enkäten

Frågor om information om Din narkos i samband med planerad kirurgi

Dagens datum: ……………………………

Frågor om Din bakgrund

1. Vilket år är Du född?……………………………….

2. Är Du kvinna eller man? Sätt ett kryss i rutan för rätt alternativ.
� Kvinna 
� Man

3. Vad har Du för sjukdom/diagnos?......................................................................................

4. Hur länge har Du varit sjuk? Sätt ett kryss i rutan för rätt alternativ.
� < 1 månader
� 1 månader – 3månader
� 4-6 månader
� 7-12 månader
� > 1 år

5. Vad är det för operation Du ska genomgå? 
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

6. I allmänhet, skulle Du vilja säga att din hälsa är. Sätt ett kryss i rutan för rätt alternativ.
� Utmärkt
� Mycket god
� God
� Någorlunda
� Dålig

Frågor om informationen inför din narkos i samband med planerad 
kirurgi

7. Har Du vid sjukhuset blivit erbjuden information om Din narkos inför operation? Sätt ett 
kryss i rutan för rätt alternativ.
� Ja
� Nej
� Vet ej
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8. Av vem har Du fått information om Din narkos? Sätt kryss i rutan för rätt alternativ.
� Narkosläkare
� Narkossjuksköterska
� Både narkosläkare och narkossjuksköterska
� Ingen
� På annat sätt, vilket?...........................................................................................................

9. Hur viktigt är det för Dig att få information om Din narkos? Sätt ett kryss i rutan för rätt 
alternativ.
� Inte viktigt   
� Lite viktigt
� Ganska viktigt       
� Mycket viktigt

10. Har Du behov av ytterligare information om Din narkos? Sätt ett kryss i rutan för rätt 
alternativ.
� Ja
� Nej
� Vet ej

11. Vad skulle Du isåfall vilja veta mer om Din narkos?
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………….............................................

12. Hade Du nytta av den informationen som erbjudits Dig från sjukhuset? Sätt ett kryss i 
rutan för rätt alternativ.
� Inte fått någon information alls
� Ingen nytta
� Liten nytta
� Ganska stor nytta 
� Stor nytta

12 a/Ange gärna på vilket sätt Du hade nytta av, eller orsaker till att Du ej hade nytta av den 
information Du erhållit

………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………
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13. Var det lätt att förstå informationen angående narkosen och/eller bedövningen? Sätt ett 
kryss i rutan för rätt alternativ.
� Ja, jag förstod allt i information 
� Ja, jag förstod nästan allt i information
� Nej, jag förstod inte riktigt informationen  
� Nej, jag förstod inte alls informationen
� Fick ingen information om detta

14 Kommer Du själv att söka information om Din narkos? Sätt ett kryss i rutan för rätt 
alternativ.

   � Ja
   � Nej
   � Vet inte

14a/Om ja, vad kommer Du att söka efter för information?
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

15. Vilken form av informationsmaterial tycker Du skulle vara bäst inför Din narkos? Sätt ett 
kryss i rutan för rätt alternativ.

� Skriftligt material från du får på mottagningen
� Skriftligt material som skickas ut från vårdavdelningen
� Muntlig information av narkosläkare/narkossköterska/annan person
� Annan form, nämligen……………………………………………………………………
� Ingen

Frågor kring eventuell oro inför din narkos

16. Känner Du någon oro inför Din narkos. Sätt ett kryss i rutan för rätt alternativ.
� Ingen oro
� Liten oro
� Måttlig oro
� Stor oro
          
Om liten, måttlig eller stor oro, svara på följande frågor:

17. Vad är Du orolig för inför Din narkos? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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18. Finns det något som skulle lindra/minska Din oro inför Din narkos?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

19. Övriga synpunkter angående information om narkosen samt om oro inför narkosen
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….………………
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Bilaga 2: Informationsbrev till deltagarna

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Att få relevant information på rätt sätt är viktigt för hur du upplever ett operativt ingrepp och den 
anestesi/narkos som ges i samband med ingreppet. För att få bättre kunskap om hur informationen skall 
utformas så genomförs en enkätstudie. Du är utvald att delta i studien eftersom du skall genomgå en 
planerad operation och idag besökt ditt sjukhus för anestesibedömning.

Studien genomförs som en enkätundersökning. Enkäten innehåller 19 frågor och tar cirka tio minuter att 
besvara. Dina svar kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form där inga individuella svar kan 
identifieras. 

Det är viktigt att veta att din behandling/operation inte kommer på något sätt att påverkas av ditt beslut att 
delta eller att avstå från att fylla i enkäten då datainsamlingen sker anonymt liksom behandlingen av de 
insamlade enkäterna. Genom att du som deltagare beskriver dina egna behov av information inför anestesi 
kan du hjälpa till att förbättra informationen för andra personer som skall genomgå anestesi.

Data från enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att presenteras anonymt på 
gruppnivå. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga inte obehöriga kan ta del av dem. 
Datamaterialet kommer att förvaras inlåst och efter att en rapport har färdigställts kommer enkäterna att 
förstöras. Studien ingår som ett examensarbete på specialistutbildning av anestesisjuksköterskor vid Luleå 
Tekniska Universitets och kommer att publiceras universitets biblioteks hemsida www.ltu.se/depts/lib/. 
Om Du inte har tillgång till internet och önskar få se resultatet, hör gärna av dig till oss.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Allt material 
som eventuellt hunnit insamlats kommer då omedelbart att förstöras.  Om du väljer att inte delta eller om 
du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte på något sätt att påverka ditt framtida omhändertagande. 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till

Studentens namn    Studentens namn
Anders Gille andgil-7@student.ltu.se    Marie Sixtensson marguj-7@student.ltu.se                              
0707228320       0705469890

Stefan Sävenstedt stefan.savenstedt@ltu.se
Handledare    
Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet 0920 49391 

Information om en 
enkätstudie

http://www.ltu.se/depts/lib
mailto:7@student.ltu.se
mailto:7@student.ltu.se
mailto:savenstedt@ltu.se
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Bilaga 3: Informationsbrev till verksamhetschef/chefssjuksköterska

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Till verksamhetschef & chefssjuksköterska
Att få relevant information på rätt sätt är viktigt för hur patienten upplever ett operativt ingrepp och den 
anestesi som ges i samband med ingreppet. För att få bättre kunskap om hur informationen skall utformas 
så genomförs en enkätstudie. De patienter som passar in på de inklusionskriterier vi valt för studien (de 
ska genomgå en planerad operation i någon form av anestesi samt är över 18 år) kommer att tillfrågas om 
deltagande. Information angående studien kommer att ges både skriftligt och muntligt. Deltagaren 
kommer att få ta del av informationen innan de bestämmer sig för ett eventuellt deltagande. Vi, 
författarna, kommer personligen att fråga patienterna om de önskar delta i studien och även dela ut 
enkäten. Studien genomförs som en enkätundersökning. Enkäten innehåller 19 frågor och tar cirka tio 
minuter att besvara. Svaren kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form där inga individuella 
svar kan identifieras.

Genom att deltagarna beskriver sina egna behov av information inför anestesi kan det komma till nytta för 
framtida patienter, om resultatet visar på att behovet av information är större än det som deltagaren fått 
efter besöket på mottagningen. Om det visar sig att bra information kan minska preoperativ oro, kan 
informationen inför anestesin komma att utvecklas till nytta för framtida patienter som ska genomgå 
anestesi. 

Data från enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att presenteras anonymt på 
gruppnivå. Svaren och resultatet kommer att behandlas så att inga inte obehöriga kan ta del av dem. 
Datamaterialet kommer att förvaras inlåst och efter att en rapport har färdigställts kommer enkäterna att 
förstöras. Studien ingår som ett examensarbete på specialistutbildning av anestesisjuksköterskor vid Luleå 
Tekniska Universitets och kommer att publiceras universitets biblioteks hemsida www.ltu.se/depts/lib/. 
Om deltagaren inte har tillgång till internet och önskar få se resultatet, får de gärna höra av sig till oss.

Deltagandet är frivilligt och deltagaren kan när som helst och utan förklaring avbryta sitt deltagande. Allt 
material som eventuellt hunnit insamlats kommer då omedelbart att förstöras. Om deltagaren väljer att inte 
delta eller om beslutar sig för att avbryta kommer detta inte på något sätt att påverka deras framtida 
omhändertagande. 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till
Anders Gille Marie Sixtensson
andgil-7@student.ltu.se       marguj7@student.ltu.se
0707228320   0705469890

Stefan Sävenstedt stefan.savenstedt@ltu.se
Handledare    
Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet
tel. 0920 493919

Svar om godkännande eller ej mailas till Anders eller Marie

http://www.ltu.se/depts/lib
mailto:7@student.ltu.se
mailto:marguj7@student.ltu.se
mailto:savenstedt@ltu.se

