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Sammanfattning    
Inför anestesi åligger det anestesisjuksköterskan att bedöma patientens vätskebalans. 
Detta är av vikt vid samtliga preoperativa bedömningar men speciellt viktigt är det vid 
bedömning av äldre patienter med förändrad fysiologi. När en patient med höftfraktur 
kommer till akutsjukvården och omhändertas enligt rutin för ”Raka-spåret” finns 
handläggningsplaner utformade för att ta hand om patienten på bästa sätt, samt för att 
förbereda patienten effektivt och säkert inför operation. Anestesisjuksköterskorna på 
operationsavdelningen upplever trots detta att patienterna inte alltid är preoperativt väl 
förberedda. De har själva en kort stund på sig att optimera patienten och uppgifterna de 
behöver få fram i journalen finns utspridda. Att checklistor bidragit till ökad 
patientsäkerhet är känt sedan tidigare.  Syftet med denna uppsats var att beskriva hur 
anestesisjuksköterskor upplever att arbeta med ett vätskedokument vid bedömning och 
dokumentation av patientens pre- och intraoperativa vätskebalans i samband med 
anestesiologisk omvårdnad av äldre med höftfraktur samt om och hur det förändrat 
omvårdnaden av patienten? Totalt intervjuades sju anestesisjuksköterskor efter att de 
arbetat med vätskedokumentet avsett för bedömning av dokumentation av vätsketerapi 
och materialet analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys. Resultatet visade en 
stor variation av upplevelser.  
 

Vätskedokumentet påverkade anestesisjuksköterskans arbetsmiljö genom ökade 
dokumentationskrav men även genom att ge en tydlig struktur i arbetet. Det förändrade 
också medvetenheten om patientens vätskebehov då det tydliggjorde patientens 
vätskestatus och gav ökad kunskap om vätskefysiologi.  Patientsäkerheten påverkades 
genom att vätskedokumentet skärpte anestesisjuksköterskans uppmärksamhet kring 
vätskebehandling Det var också positivt för informationsöverföringen, minskade risken 
för komplikationer hos patienten men medförde också en ökad risk för falsk trygghet 
 
Det framkom behov av utveckling av vätskedokumentationen i form av a) förändring av 
dokumentet samt b) implementering av vätskedokumentet i hela vårdkedjan. 



Resultatdiskussionen berörde anestesisjuksköterskans arbetsmiljö, användandet av 
checklistor, patientsäkerhet, vårdskador, vårdlidande, informationsöverföring, 
implementeringsförslag samt hållbar utveckling. 
 
Nyckelord: Anestesisjuksköterska, checklista, dehydrering, dokumentation, höftfraktur, 
patient, vätskebalans, äldre. 
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INLEDNING 
Enligt anestesisjuksköterskor som arbetat kliniskt på operation och vårdat patienter över 
65 år med ortopediska skador upplevs det som att dessa patienter ofta är dåligt 
preoperativt optimerade inför operation. Gruppen är extra utsatt dels på grund av sin 
ålder och samt att ett flertal även lider av multipel sjuklighet. Många äldre är också 
dehydrerade redan innan de insjuknat på grund av flertalet faktorer så som ålder, 
medicinering, nedsatt törst, depression och fysiologiska förändringar. Dehydreringen 
förvärras sedan på grund av preoperativ fasta, operation, blödning och smärta. 
Avdelningssjuksköterskan har tillgång till promemoria (PM), sammanfattade 
instruktioner, att följa för att optimera denna utsatta patientgrupps vätskebalans, men 
dessa följs inte alltid. När dessa patienter kommer till operationsavdelningen har 
anestesisjuksköterskan endast en kort stund på sig att optimera patienten vätskemässigt 
inför operation. Optimering sker samtidigt som ett flertal andra viktiga beslut skall tas 
och vårdhandlingar utövas. För att få en helhetsbild över givna vätskor och 
vätskeförluster genom hela vårdprocessen krävs det att anestesisjuksköterskan läser på i 
patientens elektroniska journal vilken finns i olika program samt som pappersjournal.  
 
Enligt världshälsoorganisationen WHO har deras checklista “inför operationer” sedan 
införandet ökat patientsäkerheten och bidragit till ett bättre vårdresultat (Perry & Kelley 
2014, s. 59). Denna studie fokuserar därför på att beskriva hur anestesisjuksköterskor 
upplever det att arbeta med ett vätskedokument för bedömning och dokumentation som 
följt patienten genom hela vårdprocessen, samt om, och hur detta vätskedokument 
förändrat omvårdnaden av patienten. 
 
 

BAKGRUND 

Vätskebalans och dehydrering 
Den dagliga grundläggande vätskeomsättningen hos en vuxen människa är ca 20-40 
ml/kg per dygn. Denna mängd är dock individuell beroende på ålder, vikt och kön. Vid 
ökad kroppstemperatur, ökar den totala vätskeomsättningen med ca 10 % per grad 
(Rundgren 2014, s. 19). Under kirurgi ökar vätskeförlusterna i relation till ingreppets 
storlek där större vävnadsskada medför ökade vätskeförluster genom exsudation. Vid 
exsudation är orsaken att skadad vävnad leder till att proteiner läcker ut ur blodkärl, 
vilka genom osmos drar med sig vätska och elektrolyter från det extracellulära rummet. 
Beroende på storlek av det kirurgiska ingreppet beräknas vätskeförlust genom 
exsudation uppgå till 100 - 200 ml/timme (Mossberg 2014, s. 543).    
 

Vätskeförlust genom perspiratio kan under ortopedoperation öka med mellan 1,5 
ml/kg/h upp till 7ml/kg/h beroende på storleken av operationssnittet. Utöver ökad 
perspiratio och preoperativ fasta utsätts patienterna även för blodförluster (Haljamäe & 
Svensén 2014, ss. 100-111; Mossberg 2014, s. 544).  
 

Det finns ett direkt samband mellan ökad ålder och dehydrering, även hos friska äldre. 
Detta förklaras av att äldre är en känslig patientgrupp eftersom deras procentuella andel 
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kroppsvätska är minskad till 50 %, jämfört med yngres totala kroppsvätska på 60 %. 
Dessutom upplever de törst i mindre utsträckning, och användning av vätskedrivande 
läkemedel är vanligt. Patienter från 65 års ålder har även en reducerad njurfunktion med 
40 – 50 % jämfört med yngre. Den reducerade njurfunktionen försvårar för patienten att 
hantera både hypo- och hypervolemi. Övriga aspekter som isolering och depression kan 
också bidra till dehydrering hos äldre (Hansen 2013, s. 387; Mukand, Cai, Zielinski, 
Danish & Berman 2003, s. 58).  
 
Dehydrering yttrar sig i form av törst, trötthet, apati och i vissa fall illamående. 
Tillståndet kan även leda till yrsel, ortostatisk hypotension samt förvirring. I mer 
uttalade fall av dehydrering kan en prechock eller chockbild utvecklas och då med 
grövre och allvarligare cirkulationsstörningar. Dessa cirkulationsstörningar kan vidare 
leda till upphörd urinproduktion samt vävnadshypoxi (Haljamäe & Svensén 2014, ss. 
94-95). Som grund för inläggning på sjukhus hos äldre är dehydrering bland de 
vanligaste orsakerna (Mukand et al. 2003, s. 58). Således finns det en stor risk för att 
den äldre patienten är dehydrerad redan innan patienten ådrar sig en höftfraktur. Inför 
anestesi är dehydrering ett allvarligt tillstånd, då detta påverkar samtliga vätskerum. 
Således är dehydrering alltid allvarligare än en hypovolemi som endast påverkar det 
extracellulära rummet, ECV och kan regleras med intravenösa vätskor (Haljamäe & 
Svensén 2014, ss. 94-95). Uppvätskning av dessa patienter bör utföras med försiktighet 
då de har svårigheter med att hantera stora vätskeförändringar. Därför bör det 
preoperativa arbetet förberedas väl. Dehydrering bidrar i hög utsträckning till en ökad 
perioperativ dödlighet. Det operativa ingreppet är i sig förenat med en stor risk för 
blödning vilken i kombination med dehydrering och otillräcklig vätsketillförsel 
försämrar förutsättningarna både för patientens överlevnad samt återhämtning (Hudson 
& Shinner 2006, s. 74).  
 

Cirkulatoriska komplikationer under anestesi 
Såväl under generell som regional anestesi är cirkulatoriska komplikationer vanliga. 
Flera läkemedel som ges i samband med anestesi ger en vasodilatation och ett minskat 
kärlmotstånd vilket ökar behovet av cirkulerande blodvolym (Hahn 2006). För vissa 
patienter kan blodtrycksfall under induktionsfasen vara allvarligt eftersom hypotoni kan 
leda till ischemi. Hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom har forskning visat att det 
sker en stegring av Troponin T under operationer, vilket speglar en skada i myokardiet. 
Stegringen ökar i proportion till det kirurgiska traumats omfattning (Mahla et al. 2000, 
s. 211). Postoperativa kardiella komplikationer såsom myokardiell infarkt, hjärtstopp, 
hemodynamisk instabilitet och arytmier är allvarliga problem vid ortopediska 
operationer och uppstår hos 5 % av alla patienter i det postoperativa förloppet. Patienter 
med höftfraktur är här särskilt utsatta. Mortaliteten vid postoperativa myokardiella 
infarkter uppskattas till mellan 25- till 65 % (Chong, Van Gaal, Savige & Lim 211, s. 
856). Preoperativ optimering av patienters kardiovaskulära status kan förebygga 
myokardiella infarkter. Optimering av vätskebalansen är en viktig aspekt i detta 
förebyggande arbete (Chong et al. 2011, s. 861). 
   
Utöver ischemi, hypovolemi, lågt blodtryck och hypoperfusion av vitala organ så 
påverkas även sårläkningen och infektionskänsligheten vid en alltför restriktiv 
vätskebehandling (Berg & Hagen 2013, s. 295).  
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Risker vid för stora volymer given vätska 
Utsätts patienterna istället för kraftig vätsketillförsel kan de drabbas av ödem, försämrad 
sårläkning, hjärtsvikt och i extrema fall även av lungödem (Holte, Sharrock & Kehlet 
2002, s. 624). Tidigare har gängse norm varit att överskottet av givna vätskor 
omhändertagits av njurarna och eliminerats via urinen. Under senare tid har denna norm 
ändrats då urinproduktionen minskar avsevärt under en operation på grund av 
insöndringar av det antidiuretiska hormonet (ADH) och aldosteron. Vätskan hamnar 
istället i det extracellulära vätskerummet, (ECV). Detta kan resultera i ödem och vidare 
påverka sårläkningen negativt. Vid samtidig kardiovaskulär sjukdom så kan 
övervätskning och därmed överbelastning av cirkulationssystemet leda till hjärtsvikt 
(Zetterström 2015).  
 
Hemodilution, dvs. minskad hemoglobinkoncentration i relation till plasma är 
ytterligare en aspekt att beakta. Hemodilution sker alltid vid vätsketerapi men äldre 
patienter (över 60 år), liksom patienter med ischemisk hjärtsjukdom samt hjärtsvikt 
tolererar detta sämre. Hb omkring 100-110 g/l och EVF 30-35 % rekommenderas. En 
spädning av Hb-värdet till 80 g/l kan leda till minskad koagulationsförmåga, och vid Hb 
under 50 g/l är det vanligt med myokardischemi. Dehydrering ger dessutom ett falskt 
högt Hb (Narkosguiden 2016; Mossberg 2014, s. 549). 
 

Bedömning och dokumentation av patientens vätskebalans 
Enligt socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur (2003, s. 14) 
framgår det att den preoperativa behandlingen bör inkludera en bedömning av 
vätskebalans och nutrition:  
 

“Bedömning och dokumentation av nutritionsstatus 
före skadan är vägledande för insatser före och efter 
operation. Behov av peroralt/parenteralt vätske- och 
näringsstöd före och efter operation bör snarare vara 
regel än undantag i denna diagnosgrupp” 
(Socialstyrelsen 2003, s. 16).                             
                                       
              

I denna riktlinje finns även en rekommendation om att ”dokumentera i gemensam 
journal” där det står beskrivet att patienter med höftfraktur förflyttas snabbt mellan 
olika kliniker så som ambulans, röntgen, akutmottagning, vårdavdelning, 
operationsavdelning och uppvakningsavdelning. Dessutom är en omfattande personal 
med olika kompetensområden involverade i vården och för att omvårdnaden ska 
optimeras bör dokumentationen vara effektiv och tydlig. Dubbeldokumentation ska 
undvikas (Socialstyrelsen 2003, s. 49).  
 

Det finns idag inte någon etablerad metod att bedöma vätskebalansen exakt inför 
operationer. Anestesisjuksköterskan inhämtar information från olika moduler i 
elektroniska journaler, pappersjournaler samt från den kliniska bedömningen av 
patienten. Ofta blir detta en uppskattning eftersom patienter kommer in akut till 
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sjukhuset och deras vätskeintag tiden före skadan är okänt. Den uppskattade 
vätskebalansen är således anestesisjuksköterskans samlade bild av en mängd olika 
parametrar samt information från olika journaler. Dessa är var för sig inte är svåra att ta 
fram, men svåra att överblicka på ett enkelt sätt. Exempelvis måste den vätskemängd 
som patienten tillförts i ambulans sökas upp i en separat modul i patientens 
pappersjournal. Den preoperativa vätsketillförseln som tillförts på vårdavdelning finner 
man i patientens elektroniska journal, vidare ska en genomgång av anestesijournal och 
operationsjournal göras och slutligen ska anestesisjuksköterskan även få en bild över 
vätskebalansen med hjälp av labbsvar.  
 
Mätvärden så som vitala parametrar, kräkningar och diures finns registrerade på 
ytterligare ett ställe i journalen. Anestesisjuksköterskan bedömer också patienten 
kliniskt utifrån att känna/ta på huden, bedöma munstatus, urinfärg, blodtryck, puls, 
saturationskurva samt temperatur (Zetterström 2015). All denna information skall 
anestesisjuksköterskan hålla i sitt arbetsminne, ett arbete som sker under begränsad tid 
då även övriga preoperativa förberedelser kräver uppmärksamhet. En arbetssituation 
med krav på uppmärksamhet på flera uppgifter samtidigt kan beskrivas som 
svårhanterbar (multitasking). I en klinisk miljö har multitasking visats vara en 
bidragande faktor till stress, informationsbortfall och risk för fel (William & Cheshire 
2015, s. 19). Eftersom vätskebalansen inte är överblickbar på ett enkelt sätt riskerar 
även överrapporteringen till kollegor (anestesisjuksköterska eller 
intensivvårdssjuksköterska på postoperativ mottagning) att försvåras. 
 

Epidemiologi vid höftfraktur 
En stor andel (84 %) av de patienter som inkommer till akutsjukvården på grund av 
höftfraktur är 65 år eller äldre (Gardner 2015, s. 324). I Sverige drabbas årligen ca 
18.000 personer av höftfraktur. Diagnosen är åldersrelaterad och majoriteten av dem 
som drabbas är över 80 år (Socialstyrelsen 2003, s. 9). Enligt Kiavash1 har yngre 
personer en intakt reaktionsförmåga och fångar upp sig själva med hjälp av händerna 
vid ett falltrauma. De vanligast förekommande frakturerna i denna åldersgrupp är 
handledsfrakturer. Med åren avtar dock reflexerna och många äldre drabbas då istället 
av höftfraktur. Utöver det har en hög andel av dem drabbade osteoporos och/eller 
sjukdomar som bidrar till ökad falltendens (Socialstyrelsen 2003, s. 9). Frakturer är en 
av de vanligaste orsakerna till mortalitet bland äldre (Pioli, Giusti & Barone 2008, s. 
113). De flesta överlever den perioperativa fasen men 10-15 % avlider postoperativt 
eller inom ett år efter operationen (Gardner 2015, s. 324; Socialstyrelsen 2003, s. 27).  
 
 
Incidensen höftfrakturer minskar i medeltal bland populationen men är kraftigt ökande 
hos gruppen kvinnor över 90 år. Demografiskt uppskattas populationen äldre över 80 år 
att dubbleras i Sverige till år 2050, vilket kommer att leda till ett ökat vårdbehov. Även 
globalt förutses samma trend. I flera länder överstiger redan nu kostnaderna relaterade 
till höftfrakturer mer än övriga frakturers kostnader tillsammans (Bergström et al. 2009, 

                                                 
1 Shahram Kiavash, specialistläkare med inriktning ortopedi. Föreläsning Högskolan Borås den 2 oktober 
2015.  
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s. 520). Optimering av behandling och rehabilitering av höftfrakturpatienter är därför 
motiverat av både etiska och ekonomiska skäl (Socialstyrelsen 2003, s. 119).  
 

Vårdprogram vid höftfraktur 
Alla patienter ska enligt socialstyrelsens riktlinjer ges likvärdig kunskapsbaserad och 
effektiv vård, oavsett var i landet patienten befinner sig. Därför har socialstyrelsen 
utarbetat en riktlinje för vård och behandling av höftfrakturer. Tack vare den så kallade 
Dagmaröverenskommelsen har det utarbetats lokala vårdprogram i enlighet med 
socialstyrelsen riktlinjer. Utöver detta kvalitetsgranskas samtliga regioners resultat med 
hjälp av kvalitetsregistret RIKSHÖFT som skapades 1988 (Socialstyrelsen 2003, s. 9). 
Målet med riktlinjerna är att patienterna ska behandlas på rätt vårdnivå från början samt 
opereras inom 24 timmar efter frakturens uppkomst. Detta för att optimera chanserna 
för att patienterna skall kunna återgå till ett normalt liv (Socialstyrelsen 2003, ss. 18, 
88).  
 

När patienter inom Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) upptagningsområde misstänks ha 
drabbats av en höftfraktur finns det i denna region ett inarbetat sätt och ett PM att följa 
för snabb handläggning. Här ingår också riktlinjer angående hur patienten ska tas om 
hand nutritions- och vätskemässigt enligt riktlinjer från Socialstyrelsen. Handläggnings-
planen som utvecklats av Mirek Pawlowski, överläkare i ortopedi på SÄS, kallas 
“Raka-spåret”, och infördes på SÄS hösten 2009. Sedan införandet har alltfler patienter 
(över 75 %) opererats inom 24-timmarsmålet (Socialstyrelsen 2003, s. 88) till skillnad 
från perioden innan då endast 48 % av patienterna opererades inom denna tidsgräns 
(Augustsson 2012).  
 
Dessa PM har som mål att optimera patienten snabbt inför operation, operera tidigt och 
rehabilitera till tidigare funktionsnivå. Vidare finns det detaljerade beskrivningar över 
vad vårdpersonalen skall vara observant på vid varje vårddygn samt hur 
ansvarsfördelningen skall se ut. PM:en innehåller såväl instruktioner för patienter som 
ska handläggas akut som instruktioner för hur patienter som av olika anledningar få 
vänta på operation skall handläggas. Trots tydliga PM för denna patientgrupp upplever 
de som arbetar kliniskt på operationsavdelningarna att patienterna kommer dåligt 
optimerade till operation och att förutsättningarna då försämras för patienterna att 
erhålla en god vård och en god återhämtning (Mossberg 2014, s. 535).  
 

Patientens lidande 
Då patienten inte vätskemässigt har optimerats inför sin operation kan detta leda till ett 
lidande. Enligt Erikssons teori om lidande (2001, s. 82) finns det tre typer av lidande: 
livslidande, sjukdomslidande samt vårdlidande. I det vardagliga livet lider många 
människor av ett så kallat livslidande, detta berör livet i sig själv och innehåller de 
upplevelser det innebär att vara människa. Det kan vara existentiella frågeställningar, 
eller ångest och oro över de krav som människan upplever, exempelvis från en stressig 
påfrestande vardag. När en person blir sjuk kan denne uppleva ett sjukdomslidande, 
relaterat till sjukdomssituationen och det sjukdomen för med sig så som sårbarhet, 
ensamhet, smärta och illamående. Den tredje formen av lidande benämns som 
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vårdlidande, ett lidande som skapas då personen kommer i kontakt med sjukvården. 
Vårdlidandet delas i sin tur in i fyra kategorier: kränkning av patientens värdighet, 
fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Dessa olika typer av 
vårdlidande uppstår på grund av okunskap, brist på reflektion samt ointresse. 
Vårdlidande är helt onödigt och bör elimineras genom en medveten strävan mot en god 
etiskt vård, samt genom kärlek och ansvar emot patienten (Eriksson 2001, ss. 86-93, 
98).  
 
Personer som inkommer till sjukhus med höftfraktur upplever många gånger ett kraftigt 
sjukdomslidande förenat med smärta, chock, ovisshet och rädsla. 
Anestesisjuksköterskans uppgift är bland annat att lindra lidande genom att smärtstilla 
och förbereda patienten preoperativt på ett tryggt och säkert sätt. Genom en god 
omvårdnad kan sjukdomslidandet lindras hos den drabbade individen. Om detta inte kan 
genomföras lugnt, metodiskt, genomtänkt och patientsäkert kan ett vårdlidande uppstå. 
Vidare kan detta påverka individens fortsatta liv negativt och skapa ett livslidande 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, s. 34). Exempel på 
livslidande där vårdlidandet ligger till grund kan vara invaliditet. Invaliditet efter 
ortopedioperationer är idag en av de vanligaste rapporterade vårdskadorna som lett till 
livslångt lidande för patienten (Öhrn et al. 2006, s. 535). 

 

Anestesisjuksköterskans kompetensområde 
Internationellt finns två benämningar med olika kompetensområden. Dessa är 
Anaesthetic Nurse, och Nurse Anaesthetist. Aneastethic Nurse innebär att en 
sjuksköterska arbetar som assistent till anestesiologen från induktion till avslut. 
Specialistsjuksköterskeexamen är här inget krav. Den andra benämningen är Nurse 
Anaesthetist vilket är benämningen på den svenska anestesisjuksköterskan. Här 
genomförs hela förloppet från induktion till avslut av en sjuksköterska med 
specialistutbildning med inriktning mot anestesi med visst stöd av anestesiolog (ANIVA 
2012, s. 7). Detta betyder ökade krav på anestesisjuksköterskan som periodvis själv 
ansvarar för den anestesiologiska omvården då anestesiläkaren är medicinsk ansvarig 
för anestesin vid flera operationer samtidigt (Halldin & Nilsson 2011, s. 215). Den enda 
personen på operationssalen som innehar anestesiologisk kompetens blir då 
anestesisjuksköterskan (Bruun 2012, s. 22). Historiskt i Sverige har samarbetet mellan 
anestesisjuksköterska och anestesiolog utmärkts av tillit (Halldin 2011, s. 29).  

 

Anestesisjuksköterskans arbetsplats på sjukhus är oftast på eller i anslutning till 
operationsavdelningen. De kan även arbeta vid övriga mottagningar där det förekommer 
patienter som behöver smärtlindring som akutmottagningar och röntgenmottagningar. 
Även inom prehospital omvårdnad och i katastrofsjukvård har de en viktig funktion 
liksom vid internationellt hjälparbete (Bruun 2012, s. 22).  

 

Enligt ANIVA (2012, ss. 7-9) innefattar anestesisjuksköterskans kompetensområden: 
anestesiologisk omvårdnad, forskning och utveckling, säkerhet och vårdmiljö, etik och 
värdegrund, samt ledarskap.  



 7 

 

“Genomföra anestesi utifrån patientens och 
behandlingens eller undersökningens specifika 
förutsättningar [...]. Övervaka, observera, 
dokumentera och följa upp ventilation, cirkulation 
anestesidjup och temperatur. Övervaka, administrera, 
dokumentera och följa upp patientens blod- och 
vätskebehov samt vätskebehandling [...]. Muntligt och 
skriftligt/digitalt dokumentera och rapportera samt 
kritiskt utvärdera den perioperativa vården. Hantera, 
prioritera och ta snabba beslut vid akuta tillstånd, 
förebygga komplikationer, identifiera och bedöma 
avvikelser från normala perioperativa förlopp. Arbeta 
preventivt och planera för patientens postoperativa 
vård och återhämtning”. 

  ANIVA (2012, ss. 7-9). 
 

Jämfört med tidigare finns det idag också ökade krav på utveckling av anestesiologisk 
vård och kompetensutveckling bland anestesisjuksköterskor vilket beror både på att 
patienternas vårdbehov och vårdmiljön blivit mer komplex. Till följd av detta och för att 
svara an till dessa krav är kontinuerlig utbildning en nödvändighet. Utöver de teoretiska 
kunskaperna som krävs i det kliniska arbetet behövs även ett kritiskt förhållningssätt för 
utvärdering av vården. Det kritiska förhållningssättet är likaså ett krav vid 
omvårdnadsforskning (ANIVA 2012, s. 2).  

 
Egenskaper som förväntas av en anestesisjuksköterska är enligt Lindvall & Von Post 
(2008b, s. 24) omfattande kompetens inom medicin och teknik, samt förmåga att 
genomföra olika anestesiologiska metoder. De höga förväntningarna grundas i ansvaret 
att överta patientens vitala funktioner under anestesi. 
 

Anestesisjuksköterskans arbetssituation 
Enligt Hustad (2013, s. 40) upplever många anestesisjuksköterskor arbetsrelaterad stress 
på grund av bland annat tidspress. Många viktiga beslut fattas efter 
anestesisjuksköterskans bedömningar och sker ofta snabbt. Utöver detta upplevs stress 
från kollegor med annan yrkeskompetens som saknar förståelse för 
anestesisjuksköterskans ansvar. Anestesisjuksköterskan upplever att kollegor i teamet 
med annan profession ofta påskyndar omvårdnaden under anestesins induktion och 
avslutningsfas. De upplever även att tiden mellan de olika patienternas operationer är 
pressad (Hustad 2007, s. 29). Vidare framkommer det att tid för pre- och postoperativt 
arbete inte planeras in när operationsprogrammen läggs (Hustad 2007, s. 32).  
 
Ökad produktivitet, hantering av avancerad medicinsk utrustning och brist på personal, 
är faktorer som påverkar arbetsmiljön. Tidsbristen hindrar anestesisjuksköterskan från 
att skapa den goda vård de vill ge (Larsson 2004, s. 2). Detta kan leda till inre 
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värdekonflikter. Konflikten står mellan viljan att göra gott och begränsade 
förutsättningar att lyckas med detta. Här kan känslor som skam, skuld och dåligt 
samvete uppstå (Lindwall & Von Post 2008b, s. 115). Produktivitetskrav, ineffektiv 
produktionskedja, dåligt preoperativt förberedda patienter och otillräcklig 
dokumentation har angivits som ytterligare stressorer i anestesisjuksköterskans 
arbetsmiljö (Hustad 2013, s. 40). Enligt Meeusen, Van-Dam, Brown-Mahoney, Van 
Zundert & Knape (2011, s. 161) är många anestesisjuksköterskor utbrända och lämnar 
sitt yrke på grund av detta. Denna stress kan bekämpas genom exempelvis 
instrumentella verktyg, vilka ger praktisk hjälp i arbetet (Hustad 2013, s. 42). 
 

Instrumentella verktyg 
Enligt patientdatalagen (2008:355) skall informationshantering inom hälso- och 
sjukvården vara av god kvalité, patientsäker och kostnadseffektiv. Checklistor kan bidra 
till minskning av fel och öka patientsäkerheten och detta gäller framför allt i stressiga 
miljöer där minne och kognitiva funktioner kan vara påverkade. WHOs checklista som 
används inför operationer samt SBAR som står för: situation, bakgrund, aktuellt 
tillstånd och rekommendation, som kommunikationsverktyg är två lyckade exempel på 
instrument som medfört minskad mortalitet, morbiditet samt bidragit till positiv effekt 
på kommunikationen (Randmaa, Mårtensson, Swenne & Engström 2014, s. 6; Haynes 
et al. 2009, s. 491). 
 

WHO:s checklista för säkerhet vid operationer har utvärderats i en studie som 
genomförts i åtta olika länder. Detta har gjorts för att utvärdera checklistans effekt med 
hänsyn till bland annat olika ekonomiska förutsättningar. Resultatet visade att den 
genomsnittliga mortaliteten minskade från 1,5 % till 0,8 %. De exakta mekanismerna 
till den minskade dödligheten är inte helt kända men är troligen flera (Haynes et al. 
2009, s. 495). Förbättrat samarbete och kommunikation inom operationslaget är ett av 
målen med checklistan (Världsalliansen för patientsäkerhet 2009, s. 6). Ett gott 
teamarbete minskar också risken för dödlighet och komplikationer under anestesi 
(Mazzocco et al. 2009, s. 682). Specifikt har timeout-fasen visat sig leda till förbättrad 
kommunikation inom operationslaget (Haugen, Høyland, Thomassen & Aase 2015, s. 
56). Timeout-fasen utgörs av: Muntlig presentation av operationslagets medlemmar 
med namn och roll, bekräftelse av patientens ID, plats för incision och planerad 
operation, förväntade kritiska moment, kontroll och ställningstagande till antibiotika- 
och trombosprofylax samt kontroll om nödvändig bildinformation visas 
(Världsalliansen för patientsäkerhet 2009, ss. 15-17).  
 
Otydlig och ineffektiv kommunikation är en vanlig underliggande orsak till vårdskador. 
Vid otydlig informationsöverföring finns risken att delar av teamets gemensamma 
förståelse för patienten går förlorad, vilket kan ligga till grund för felaktiga beslut 
(Blom, Pettersson, Hagell & Westergren 2015, s. 530). SBAR är en 
kommunikationsteknik och kan beskrivas som sekventiell. Sekventiella checklistor 
karaktäriseras av att informationen eller uppgifterna utförs i en relevant ordning för 
bästa resultat (Hales, Terblanche, Fowler & Sibbald 2008, s. 24). SBAR ger enkelt och 
konkret en struktur för kommunikation om patientens tillstånd. Systemet har visat sig 
vara särskilt användbart i kritiska situationer som kräver omedelbar handling. Genom 
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användandet klargörs förväntningarna om vad som skall kommuniceras inom teamet, 
vilket i sig är nödvändigt för utveckling av en bra teamkänsla och en kultur där 
patientsäkerheten prioriteras (Institute for healthcare improvement 2016). En Svensk 
studie utförd på två olika operationsavdelningar visade att mängden avvikelserapporter 
på grund av bristande kommunikation, minskade från 31 % till 11 % ett år efter 
införandet av SBAR (Randmaa et al. 2014, s. 7). 
 
Trots att checklistor har resulterat i minskade antal fel inom vården är de relativt 
ovanliga. Orsaken är troligen att det saknas litteratur som beskriver hur dessa skall 
utformas (Hales, Tervlanche, Fowler & Sibbald 2008, s. 29). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Före induktionen av anestesi är det nödvändigt att bedöma den preoperativa patienten 
utifrån bland annat, blod, vätske- och elektrolytstatus. Detta måste ske för att optimera 
patientens läkningsförmåga, lung-, hjärt och njurfunktion, speciellt hos äldre där dessa 
funktioner är nedsatta. Elektrolyt och vätskevolymrubbningar i samband med anestesi, 
kirurgi och intensivvård innebär en ökad risk för patienten då sådana rubbningar 
äventyrar behandlingsresultatet. Vätskerubbningarna måste därför alltid korrigeras för 
att optimera den perioperativa fasen och förbättra förutsättningarna för patientens 
postoperativa fas (Sjöberg 2014, s. 41). 
 

Någon samlad information om patientens vätskebalans inför operation finns inte idag. 
Istället får anestesisjuksköterskan uppskatta informationen som samlas från olika delar i 
journalen och från patienten själv. Det blir därför mycket information för 
anestesisjuksköterskan att hålla i minnet. Samtidigt som det inte finns någon uttalad 
struktur för hur inhämtning av nödvändig information bör ske, sker uppskattningen av 
vätskebalansen under en relativt kort tid då även övriga viktiga förberedelser skall göras 
vilket kan leda till stress (Hustad 2013, s. 40). Eftersom det är både komplext och 
tidskrävande att fastställa vätskebalansen och vätskebehovet så kan en checklista 
underlätta detta arbete 

 
Då många i den utvalda patientgruppen är utsatta för dehydrering redan innan de söker 
akutsjukvård, vilket medför ökade risker, är det av intresse att undersöka hur ändrade 
rutiner möjligen kan förändra omvårdnaden och utfallet (Socialstyrelsen 2003, s. 50). 
Det är då aktuellt att undersöka om ett vätskedokument som är tänkt följa patienten 
genom hela den perioperativa processen är till patientens nytta, och om det av 
anestesisjuksköterskan upplevs vara ett användbart instrument för att få en helhetssyn 
över patientens vätskestatus. 
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SYFTE 
Syftet med denna uppsats var att beskriva hur anestesisjuksköterskor upplever att arbeta 
med ett vätskedokument vid bedömning och dokumentation av patientens pre- och 
intraoperativa vätskebalans i samband med anestesiologisk omvårdnad av äldre med 
höftfraktur samt om och hur det förändrat omvårdnaden av patienten? 
 
 
METOD 

Ansats 
Metoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv metodologisk 
ansats. Denna metod lämpar sig väl till tolkning av texter, från exempelvis intervjuer 
(Granskär & Nielsen 2014, s. 187). Den passar till holistiska studier eftersom den 
främjar förståelsen av helheten (Polit & Beck 2012, s. 487). Induktiv ansats föredras om 
det inte finns tidigare forskning inom ämnet (Elo & Kyngäs 2008, ss. 109-111). 
Vätskedokumentet som utvärderas under intervjuerna har inte tidigare använts i någon 
klinisk verksamhet och därför valdes induktiv innehållsanalys. Syftet var att beskriva 
anestesisjuksköterskornas upplevelse av att använda vätskedokumentet. Enligt 
litteraturen är öppna intervjuer att föredra (Lantz 2007, s. 30). 
 

Deltagare 
Samtycke från verksamhetschefen inhämtades genom att ett informationsbrev och ett 
samtyckesdokument delgavs den på arbetsplatsen ansvarige inom detta område (se 
bilaga 1). Därefter skickades skriftlig information ut via e-post till samtliga anställda 
anestesisjuksköterskor på verksamheten för att informera dem om den kommande 
datainsamlingen och studiens syfte (se bilaga 2). Skriftlig information i pappersformat 
lades också ut på operationsavdelningen för att uppmärksamma 
anestesisjuksköterskorna angående vätskedokumentet. När en patient över 65 år med 
höftfraktur enligt rutin för “Raka spåret” operationsanmäldes, tillfrågades den 
patientansvariga anestesisjuksköterskan om deltagande i studien. Information delgavs 
om vätskedokumentet och syftet med studien.  Information gavs också om att 
deltagandet var frivilligt och att informanten kunde avsluta sitt deltagande när som 
helst, utan förklaring om de så önskade. Totalt medverkade sju anestesisjuksköterskor i 
studien efter att de gett sitt godkännande att medverka. Informanterna valdes ut 
slumpvis och de var mellan 30-62 år gamla, två män och fem kvinnor och de har varit 
yrkesverksamma i mellan 3-40 år. 
 

Datainsamling 
Vid sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik vid Högskolan i 
Borås har doktorand och anestesisjuksköterskan Marie Engwall tagit fram ett 
vätskedokument (se bilaga 3) med avsikt att användas för bedömning av patientens pre, 
intra och postoperativa vätskebalans. Här dokumenteras även vätskeförluster samt given 
vätska innan och under operation. Detta vätskedokument kan jämställas med en 
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checklista, men det ger också omfattande information om patientens vätskestatus på ett 
samlat ställe.  
 

För att fånga anestesisjuksköterskors upplevelser av att använda vätskedokumentet har 
kvalitativa forskningsintervjuer genomförts. Enligt Lantz (2007, s. 30) beskrivs det att 
under den öppna och den riktat öppna intervjun får informanten tala fritt omkring hur 
denne uppfattar fenomenet. Informanten resonerar med sig själv omkring ämnen och 
ståndpunkter som denne avser vara av betydelse. Data från intervjuerna är genom denna 
metod subjektiv och det ökar möjligheten för att ta del av och förstå den enskildas 
erfarenheter.  
 

Intervjuerna byggdes upp i enlighet med Polit och Beck (2012) och Lantz (2007) 
metodlitteratur angående intervjumetodik. Provintervjuer ägde rum för att utvärdera de 
aktuella frågorna samt för att öva upp intervjumetodiken. Utifrån provintervjuerna 
utarbetades en intervjuguide (se bilaga 4) vilken användes under samtliga intervjuer. 
Datainsamlingen har utförts på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen i form av 
individuella, öppna och riktat öppna intervjuer av anestesisjuksköterskor som arbetat 
med vätskedokumentet perioperativt. Riktat öppna intervjuer valdes med några på 
förhand utformade frågor. Intervjuerna varade mellan 12-27 minuter och genomfördes 
under sjuksköterskornas arbetstid, i avskilt rum på operationsenheten. Intervjuerna 
öppnades med en inledande fråga ”Förändrades omvårdnaden av patienten efter att du 
använt vätskedokumentet?” Därefter fick den intervjuade tala fritt och följdfrågorna 
byggdes på efter anestesisjuksköterskornas olika svar. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av mobiltelefoner och därefter transkriberades intervjuerna och skrevs slutligen ut 
på papper. Allt material har förvarats så att obehöriga inte har haft tillgång till materialet 
och efter att studien har slutförts har materialet raderats.  
 
Tre gånger dagligen togs kontakt via telefon med operationskoordinatorn för att 
undersöka om patienter med höftfraktur, över 65 år som inkommit enligt “Raka spåret” 
var uppsatta för operation. Personalen på operationsenheten var behjälpliga med att 
återkoppla och ringa tillbaka så snart ändringar i operationsprogrammen gjorts. När 
aktuell patient var operationsanmäld fylldes sida 1 av vätskedokumentet i av författarna. 
Detta gjordes genom klinisk undersökning av patienten samt genomgång av patientens 
journal. Anestesisjuksköterskan som senare hade ansvar för patientens perioperativa 
omvårdnad informerades ytterligare en gång om studiens syfte samt introducerades mer 
detaljerat kring användandet av vätskedokumentets sida 2, som var den del där den 
deltagande anestesisjuksköterskan skulle dokumentera. Valde anestesisjuksköterskan att 
delta i studien, godkände denne även att intervjuas efter avslutad anestesiologisk 
omvårdnad av den aktuella patienten. Den första intervjun genomfördes av båda 
författarna tillsammans. Därefter intervjuades tre anestesisjuksköterskor var och 
transkriberingarna skedde av intervjuaren i direkt anslutning till intervjuerna. 
 

Dataanalys 
Kvalitativ induktiv innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) modell har använts 
vid analys av intervjuerna. Analysförfarandet har varit textnära. Materialet har lästs ett 
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flertal gånger för att få en helhetskänsla för innehållet i materialet. Därefter har 
meningsbärande enheter identifierats. Vidare diskuterades hur väl de meningsbärande 
enheterna svarade upp mot syftet. Analysarbetet dokumenterades i ett analyslakan där 
materialet genomgick en abstraktionsprocess. Materialet kondenserades och 
abstraherades utifrån följande rubriker: meningsbärande enheter, alla aspekter, koder, 
underkategorier och kategorier. Koder som hörde ihop utifrån sitt innehåll skapade 
underkategorier vilka i sin tur fördes samman och skapade kategorier. En del av 
kategorierna slogs ihop för att skapa färre kategorier. Kategoriernas syfte har varit att 
spegla samtliga aspekter av innehållet i texten och under abstraktionsfasen har generella 
beskrivningar tagits fram vilket har gjort det möjligt att minska antalet kategorier 
ytterligare (Elo & Kyngäs 2008, ss. 109-112). 
 

Etiska överväganden 
För att kunna genomföra en trovärdig och objektiv studie har förförståelsen hanterats 
genom diskussion och förförståelsen har även dokumenterats innan studien startades. 
Frågorna som ställdes under intervjuerna var inte utformade på ett sådant sätt att svaren 
bekräftade förförståelsen utan intervjuarna gjorde sitt yttersta för att vara objektiva. 
Genom detta har medvetenheten kring förförståelsen lyfts fram (Lantz 2007, s. 23).  
 
Enligt vetenskapsrådet (2002)  finns det fyra huvudkrav som ska uppfyllas för att få 
bedriva forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga krav är en del av det huvudsakliga 
individskyddskravet. Samtliga krav har uppfyllts gällande individskyddskravet enligt 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-14). I enlighet 
med personuppgiftslagen (1998:204) har patienternas identitet skyddats i form av att 
vätskedokumentet har avidentifierats. Något etiskt godkännande från etisk kommitté har 
inte sökts eftersom studien inte genomförts på patienter. Vätskedokumentet har använts 
för att prova dess användbarhet. Det har inte ersatt annan rutinmässig dokumentation 
och studien har därmed inte äventyrat patientsäkerheten.  
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RESULTAT 
 

Kategorier Underkategorier 

Påverkan av anestesisjuksköterskans 
arbetsmiljö 

Tid för dokumentation  
 
Stressade anestesisjuksköterskan 
 
Gav en strategi för arbetet 

Förändrad medvetenhet om 
patientens vätskebehov 

Tydliggjorde patientens vätskestatus 
 
Gav ökad kunskap om vätskefysiologi 

Påverkan av patientsäkerheten Skärpte anestesisjuksköterskans uppmärksamhet 
kring vätskebehandling  
 
Positivt för informationsöverföringen 
 
Minskade risken för komplikationer hos 
patienten 
 
Medförde ökad risk för falsk trygghet 

Utveckling av 
vätskedokumentationen 

Förändringspotential av vätskedokumentet 
 
Implementering av vätskedokumentet i hela 
vårdkedjan 

 
Figur 1. Presentation av studiens resultat i kategorier och underkategorier. 
 

Påverkan på anestesisjuksköterskans arbetsmiljö  
Informanterna beskrev hur användandet av vätskedokumentet på olika sätt påverkade 
deras arbetsmiljö både positivt och negativt. Kategorin byggs upp av underkategorierna: 
tid för dokumentation, stressade anestesisjuksköterskan samt gav en strategi för arbetet. 
 

Tid för dokumentation 
Informanterna svarade att vätskedokumentet inte tog någon tid från arbetet med 
patienten. Som förklaring menade de att vätskedokumentet var översiktligt och lättläst 
samt att det till stor del redan var ifyllt när anestesisjuksköterskan fick det och att det 
därför inte tog tid från omvårdnaden av patienten.  

De menade också att arbetet med vätskedokumentet visserligen tog lite tid att fylla i 
men att det inte upplevdes som belastande. De uttryckte att de inte behövde prioritera 
bort andra viktiga saker. Som orsak till att arbetet med vätskedokumentet inte upplevdes 
som belastande uttryckte de att dessa observationer ändå utfördes av 
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anestesisjuksköterskan, och att den enda skillnaden var att de nu dokumenterades. En 
annan informant poängterade även att själva uträkningen av vätskebalansen genomförs 
efter operationen då alla nödvändiga och viktiga omvårdnadsåtgärder redan var utförda 
och att det därför inte tog någon tid från patientens omvårdnad. På frågan om 
vätskedokumentet upplevdes ta tid från patienten svarade en informant: 

”Nej, detta får man göra i slutet av operationen 
ändå, för det är ju först då man kan räkna, nej det är 
så pass små saker så det tror jag inte.” (Informant 
4)  

En informant upplevde dock det motsatta och uttryckte att vätskedokumentet tog tid och 
var belastande i sin nuvarande form. Informanten upplevde att det var överdrivet att 
räkna på det sätt som vätskedokumentet uppmanar till. 
 

Stressade anestesisjuksköterskan 
Den stress som vätskedokumentet genererade uppstod enligt informanterna i den 
preoperativa fasen, när patienten togs emot och anestesisjuksköterskan skulle ta till sig 
informationen i vätskedokumentet samtidigt som övriga förberedelser skulle göras. 
Grunden till att vätskedokumentet kunde orsaka stress var enligt informanterna att det 
innehöll för mycket parametrar vilka dessutom var alltför basala. 

”… om någon får det i handen så kan jag tänka mig 
att en del kan bli väldigt stressade. Man ska starta 
upp en operation och så ska man stå och kolla på 
allt detta liksom… Jag tror det blir för mycket…” 
(Informant 2) 

 
Tempot på operationsavdelningen beskrevs som ett potentiellt hinder för 
anestesisjuksköterskan, vilket kunde medföra svårigheter med att hinna fylla i 
vätskelistan. I ett fall förekom det att anestesisjuksköterskan inte hade tid att titta på 
vätskedokumentet i den preoperativa fasen eftersom patienten då krävde all 
uppmärksamhet.  
 

Gav en strategi för arbetet 
Informanterna upplevde att vätskedokumentet gav en strategi för arbetet genom att all 
information som handlade om patientens vätskebalans samlades på ett ställe. Detta 
utgjorde ett stöd för deras kliniska bedömning och för deras agerande, samt gav dem 
struktur i sitt arbete. Vätskedokumentet uppfattades av flertalet som klart, tydligt och 
adekvat. Informanterna tyckte också att det var bra att det fanns en beskrivning över hur 
beräkningarna skulle utföras, vilket kunde vara lämpligt speciellt för nya kollegor.  

“... jag tycker det är bra att det står tydligt hur man 
ska räkna speciellt för nya kollegor [...]. jag tycker 
det är väldigt klart och tydligt här, hur man ska 
räkna.” (Informant 4) 
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Vätskedokumentet uppgavs också vara särskilt användbart på jourtid eftersom 
operationsmottagningen då var stängd. Det var där som anestesijournalerna under vanlig 
arbetstid fylldes i inför operation. Att då få ett vätskedokument med ifyllda labbvärden, 
patientens uppgifter och övriga adekvata parametrar upplevdes som en hjälp. 
 

Förändrad medvetenhet om patientens vätskebehov 
Vätskedokumentet visade sig påverka anestesisjuksköterskan genom att det gav en 
förändrad medvetenhet om patientens vätskebehov. Förändringen 
upplevdes genomgående som positiv. Kategorin byggs upp av underkategorierna: 
Tydliggjorde patientens vätskestatus samt tillförde ökad kunskap om vätskefysiologi.  
 

Tydliggjorde patientens vätskestatus 
Flertalet informanter upplevde att vätskedokumentet klargjorde patientens vätskestatus 
och att detta i sig var ett stöd för att kunna vidta rätt omvårdnadsåtgärder. 
Tydliggörandet bidrog i flera fall till att anestesisjuksköterskan agerade antingen direkt 
genom att ge mer vätska, eller indirekt genom att fungera som stöd för att avstå från 
vätsketerapi. 

”… det är en fördel för omvårdnaden, för du får ju 
ganska klart och tydligt här om de ligger back i 
vätskebalansen. Om man behöver gasa på med lite 
vätska eller annat då. Det är en fördel.” (Informant 
1)  

 
Alla informanter var medvetna om att dessa patienter vanligen låg minus i sin 
vätskebalans och att vätskedokumentet bidrog till att klarlägga bilden och omfattningen 
av den ostabila vätskebalansen. Att detta klargjordes ansågs av samtliga som en fördel 
och samtidigt som en mycket viktig aspekt för att patientens behandling skulle kunna 
förbättras. 
 

Gav ökad kunskap om vätskefysiologi 
Vätskedokumentet bidrog till att anestesisjuksköterskan fick ökad kunskap om effekten 
av perspiratio och avdunstning. Flera av informanterna uttryckte sin förvåning över den 
vätskemängd som patienten härigenom förlorade. De uttryckte att de inte tidigare tänkt 
på eller vetat att vätskeförlusterna vid ortopedioperationer var så pass stora och att de 
därför inte tänkt så mycket på vätskebalansen i deras dagliga arbete med dessa patienter. 

 

”Det förvånade mig att så mycket försvann genom 
avdunstning genom operationssåret…” (Informant 
5) 

 
Vätskedokumentet uppfattades bidra till struktur och underlättade beräkningen av 
patientens perspiratio och avdunstning. Informanterna uppfattade även att 
vätskedokumentet bidrog till ökad kunskap genom att det preciserade hur många ml/h 



 16 

som förlorades via avdunstning vid skelettoperationer respektive stor höftkirurgi samt 
perspiratio.  
 

Påverkade patientsäkerheten 
Under intervjuerna framkom det hur vätskedokumentet påverkade patientsäkerheten 
positivt samt hur ett felaktigt handhavande av vätskedokumentet kunde utsätta patienten 
för ökad risk. Kategorin byggs upp av underkategorierna: Skärpte 
anestesisjuksköterskans uppmärksamhet kring vätskebehandling, positivt för 
informationsöverföringen, minskade risken för komplikationer hos patienten samt 
medförde ökad risk för falsk trygghet. 
 

Skärpte anestesisjuksköterskans uppmärksamhet kring vätskebalans 
Informanterna menade att genom att den faktiska vätskebalansen synliggjordes på ett 
papper så skärptes uppmärksamheten hos anestesisjuksköterskan. Trots att samtliga 
informanter dagligen bedömde patienterna kliniskt påtalade de, att ett sådant här 
vätskedokument troligtvis gjorde fler anestesisjuksköterskor mer uppmärksamma. 
Många påtalade att vätskedokumentet påminde dem om att tänka på vätskebalansen och 
att risken för att den skulle falla i glömska eliminerades. Flera uttryckte att de tittade 
mer på vätskebalansen när de hade vätskedokumentet med sig, än vad de gjorde under 
de operationer där vätskedokumentet inte fanns med.  
 

Vidare uppskattade flera att använda vätskedokumentet till äldre patienter. De äldre var 
en utsatt patientgrupp. Rädslan för att övervätska patienterna och utsätta dem för 
vårdskada fanns hos flera. Genom en klarare bild över patientens vätskebalans skärptes 
anestesisjuksköterskans uppmärksamhet och bidrog till dennes beslut att agera. 
Vätskedokumentet gjorde att de inte behövde gissa utan det gav en klar bild över 
balansen och hur mycket vätska de skulle tillföra patienten.  
 

“... man behöver inte gissa, utan en sådan här mall 
ger en klar indikation under längre operationer om 
det är dags att ge vätska, och räknar man då ut att 
behovet är 500, ja då kan man nöja sig med det och 
behöver inte ge för mycket och orsaka vårdskador. 
För man vill ju inte ge för mycket, man vill inte 
orsaka hjärtsvikt eller lungödem, ett sådant här 
dokument hade klargjort det faktiska behovet. Det är 
viktigt att man räknar och det gör man när man har 
detta...” (Informant 3) 

 

Vidare uppskattades uppdelningen i vätskedokumentet av majoriteten. Då urin, 
blodförlust och exempelvis avdunstningen hade egna kolumner gjorde detta att det blev 
uppenbart för anestesisjuksköterskan vilken typ av vätska patienten förlorade/tillfördes 
samt hur stor mängden av de olika förlusterna var. Layouten gjorde att sjuksköterskan 
inte enbart fokuserade på de synliga förlusterna, så som blodförluster och urinförluster, 
utan fokus lades även på avdunstning och perspiratio där vätskedokumentet påminde 
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sjuksköterskan om att beräkna förlusterna. Att avdunstningen hade en egen kolumn, 
samt att andelen milliliter i förlust var olika beroende på vilken typ av operation 
patienten genomgick gjorde att uppmärksamheten skärptes och att fokus lades på att 
räkna ut patientens faktiska vätskebehov. För de erfarna anestesisjuksköterskorna var 
detta en självklarhet och något de alltid gjorde. Flera påpekade att vätskedokumentet 
hade en potential då det tillförde stor nytta för nya kollegor, eftersom dokumentet 
påminde dem och skärpte deras uppmärksamhet.  
 
Under längre tarmoperationer arbetade samtliga informanter aktivt med vätskebalansen, 
men de förklarade vidare att det var ovanligt att lägga fokus på vätskebalansen under 
denna typ av ortopedioperationer. Detta förklarades av att dessa operationer ofta var 
relativt korta, men också av att informanterna inte brukade tänka på de stora 
vätskeförlusterna som patienterna utsattes för under denna typ av ingrepp. Flertalet 
informanter påtalade att vätskedokumentet påminde om de stora 
avdunstningsvolymerna som faktiskt uppstår, och att detta gynnade patientsäkerheten.  
 

Positivt för informationsöverföringen 
Ingen av informanterna använde sig av vätskedokumentet vid överrapportering till den 
postoperativa mottagningen. Dock påtalade informanterna att vätskedokumentet 
troligtvis hade uppskattats vid just överrapporteringssituationer såväl under 
rapporteringen till avlösande anestesisjuksköterska på operation som till mottagande 
sjuksköterska på den postoperativa mottagningen eller intensivvårdsavdelningen. 
 

“... då får ju dem också en helhetsbild, av hur 
patienten var innan. Så det kan säkert vara en 
intressant information för postop också tror jag”. 
(Informant 7) 

 

Informanterna förklarade att det troligtvis hade varit mycket uppskattat av mottagande 
sjuksköterska att få information om den aktuella patientens vätskebalans. Detta hade 
varit tidssparande för sjuksköterskan och fokus kunde istället läggas på patienten. 
Vidare hade en noggrann uträkning av vätskebalansen medvetandegjort 
anestesisjuksköterskans egna omvårdnadsåtgärder. 
 
Enligt en av informanterna ingår denna typ av rapportering i SBAR och 
vätskedokumentet fyllde därför ingen funktion.  
 

Minskade risker för komplikationer hos patienten 
Det framkom i flera intervjuer att sjuksköterskorna upplevde att vissa givna vätskor inte 
fanns dokumenterade i patientens journal. Detta indikerade att det troligtvis fanns 
vätskor som patienten erhållit men som inte dokumenterats på grund av att patienten 
bytt ansvarig sjuksköterska. Således var det svårt att veta hur patienten låg i sin 
vätskebalans. 
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“... jag tror helt enkelt inte att de har slängt de där 
700 ml Ringer Acetat, så i så fall låg patienten ju 
bara minus 100 ml och inte minus 800 ml. 
Förmodligen har han ju fått de 700 ml men man 
skulle önska att det framgick, för det är ju ändå en 
process, en vårdprocess…” (Informant 3) 

 

Vidare påtalade de att detta problem hade eliminerats om vätskedokumentet följt 
patienten genom hela vårdprocessen. Hade alla berörda instanser varit delaktiga hade 
detta troligtvis varit positivt för patienten, då givna vätskor hade dokumenterats. Flera 
informanter påtalade att vätskedokumentet hade underlättat arbetet för sjuksköterskorna 
på avdelningen. Exempelvis hade sjuksköterskorna där fått en samlad bild över den 
vätska som gått in och ut under varje dygn. De hade vidare blivit påminda om de 
parametrar som de borde observera och därigenom troligtvis hade agerat tidigare. 
Vidare hade patienterna kommit till operationsavdelningen mer förberedda och risken 
för komplikationer hade minskat betydligt.  
 

När patienterna som ingick i vårdprogrammet “Raka-spåret” kom till 
operationsavdelningen blev de ibland övervätskade då de upplevdes som dehydrerade. 
Detta ansågs som en risk, både att vara dehydrerad men även att bli aggressivt 
uppvätskad. Denna aggressiva behandling hade kunnat undvikas om patientens 
vätskebalans uppmärksammats tidigare.  
 

Det är enligt informanterna alltid problematiskt med dessa äldre patienter med 
ortopediska skador, då de i stort sätt alltid upplevs som dehydrerade. Dessa patienter får 
inte glömmas bort under vårdtiden. Det är av vikt att uppmärksamma deras vätskebalans 
i ett tidigt skede. Vidare trodde flera informanter att det troligtvis hade varit en vinst att 
införa en rutin med ett vätskedokument på alla patienter över 65 år och framförallt de 
patienter som inkommer akut till sjukhuset. Flera informanter uttryckte även att 
vätskedokumentet troligtvis hade varit till hjälp vid längre operationer, inom kärlkirurgi 
och bukkirurgi för att få en större kontroll över vätskeförlust och vätsketillförsel och för 
att eliminera riskerna för felbedömningar och komplikationer.  
 
När anestesisjuksköterskorna bedömde patienten kliniskt, summerade de den kliniska 
bilden tillsammans med vätskebalansen som räknats ut på vätskedokumentet. Flera 
påtalade att vätskedokumentet stödde dem i deras tanke och bedömning av patienten. 
Därmed minskade risken för felbedömningar som vidare kunde leda till komplikationer 
för patienten.  
 

Medförde ökad risk för falsk trygghet 
Flera informanter påtalade att vätskedokumentet kunde ge fel information angående 
patientens vätskestatus. Hur patientens nutritionsstatus sett ut innan olyckan var svårt att 
bedöma. Om patienten kom in enligt rutin för “Raka-spåret” exempelvis klockan 24 på 
natten och hade ett pågående glukosdropp och sedan opererades tidigt på morgonen, så 
såg det ut som att patienten låg bra i sin vätskebalans. Hade patienten däremot ådragit 
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sig höftfrakturen genom fall på grund av yrsel relaterat till dehydrering och därtill legat 
på golvet ett par dygn, så var vätskebalansen inte stabil. Därför gällde det, enligt 
informanterna att kartlägga patientens nutritionsstatus samt använda sig av 
vätskedokumentet som ett komplement till den kliniska bedömningen.  
 

“Hon kanske har svimmat på grund av yrsel liksom. 
För att hon är så dehydrerad. Men ehh, i så fall 
skulle det ju kunna bli lite falskt tryggt att, jo men 
hon ligger ju bra till, bara för att hon gör det sista 
12 timmarna”. (Informant 7) 

 

Vätskedokumentet skulle inte som enda parameter avgöra omvårdnaden av patienten. 
Då fanns risken för att anestesisjuksköterskan upplevde en falsk trygghet och kunde 
missta sig gällande eventuella komplikationer som kunde uppstå perioperativt. 
Exempelvis kunde vätskedokumentet indikera att patienten låg i bra vätskebalans men 
påvisade den kliniska bilden något annat, så skulle anestesisjuksköterskan väga samman 
dessa bedömningar.  
 
Vidare påpekade en annan informant att vätskedokumentet gav en samlad bild över 
vätskebalansen. Dock kan och får inte ett sådant vätskedokument, tillsammans med den 
kliniska bedömningen ersätta en noggrann genomgång av patientens ordinära journal. 
Kollegor som arbetat med vätskedokumentet innan, kan ha gjort fel. Kravet på att gå 
igenom journalen kvarstår därför rent juridiskt. Således skärpte vätskedokumentet 
uppmärksamheten och gav en klar bild men tog inte bort kraven på journalgenomgång.  
 

Utveckling av vätskedokumentationen 
Det framkom under intervjuerna att vätskedokumentet hade en potential att bli ett 
fullgott redskap att arbeta med. Dock fanns behov av förändringar av vätskedokumentet. 
Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Förändringspotential av 
vätskedokumentet, samt implementering av vätskedokumentet i hela vårdkedjan. 
 

Förändringspotential av vätskedokumentet 
Två av informanterna uttryckte att sida 1 på vätskedokumentet inte var användbart för 
deras del. Den ena tyckte att A-delen enbart innehöll basala sjuksköterskekunskaper 
som de skall ha med sig från grundutbildningen, och därmed var ett naturligt inslag av 
den kliniska bedömningen av patienten. Dock påtalade den andra att A-sidan som var 
till för att avdelningssjuksköterskan skulle uppmärksamma kliniskt avvikande tecken på 
patienten troligtvis fyllde en god funktion på avdelningen. En tredje informant beskrev 
motsatsen, denne tyckte att A-delen var adekvat och gav kompletterande information 
om sådant som lätt kunde missas vid genomgång av patientens journal, framförallt i 
stressiga situationer och därmed gynnades anestesisjuksköterskan i dennes arbete.  
 

Flera påtalade att sida 2 var användbar och att summationen av vätskebalansen var till 
nytta. Dock önskade en informant att denna sida skulle finnas med på anestesijournalen 
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istället för att vara ett separat dokument. Den skulle på anestesijournalen vara mer 
kompakt och fungera som en snabbguide. Dock skulle denna snabbguide innehålla 
samma parametrar som de som fanns med på vätskedokumentet idag då dessa var 
uppskattade av informanten. Att få ytterligare ett dokument som skulle fyllas i 
upplevdes av några som en belastning. Det bästa hade varit att antingen implementera 
dokumentet på anestesikurvan eller i den elektroniska journalen. Sjukhuset arbetar idag 
mot att bli “papperslöst”. Därför är det av vikt att nya dokumentationsredskap 
implementeras i den elektroniska journalen. Vidare önskade informanterna att siffrorna 
av tillförd vätska och förlust hade fyllts i av dem och att ett dataprogram automatiskt 
kunde räkna ut vätskebalansen. Några av informanterna hade problem med att förstå hur 
den sammanlagda balansen skulle räknas ihop i slutet. Denna problematik hade 
eliminerats om uträkningen gjorts elektroniskt av programvaran. 
 

“... att det finns elektroniskt så att det inte finns 
massa extra papper, att man kan klicka i och få det 
direkt och att det programmet kan räkna ut det åt 
en, och att det ligger i journalen”. (Informant 5) 

 

Några uttryckte att puls-parametern skulle användas med försiktighet, då denna även 
indikerade smärta. Vissa föreslog att ha en smärtskala med på vätskedokumentet för att 
säkra att pulsen inte tolkades felaktigt. Andra påtalade behovet av att använda 
vätskedokumentet tillsammans med den kliniska bedömningen och inte enskilt. Flera 
sjuksköterskor påtalade vidare behovet av att ha en kolumn för “övriga vätskor”. De 
saknade en rad för exempelvis antibiotika, Paracetamol och Calcium Sandoz. Dessa 
vätskor kan sammantaget utgöra ganska stora volymer under denna typ av operation där 
stora mängder eller upprepade doser av exempelvis antibiotika ges och anses därför vara 
av stor vikt att ha med.  
 

“Egentligen ska antibiotika vara med, det har vi inte 
fått med nu, kanske borde det finnas en rubrik, 
”övriga vätskor”, så att man inte glömmer det, för 
sådant glömmer vi ofta, även när vi inte har detta 
dokument, det tänker jag faktiskt ofta på när vi 
sätter blod och använder vår fluido, då har vi ett 
Ringer Acetat kopplat och där går ofta 100-200 ml 
in om man ger mycket blod för att spola igenom 
slangarna efter varje påse, och det glöms ofta bort 
liksom”. (Informant 5) 

 
En av sjuksköterskorna förklarade vidare att de tidigare haft PM för hur perspiratio och 
avdunstning skulle räknas ut, beroende på vilken typ av kirurgi patienten genomgick 
men att dessa inte längre fanns kvar. Denne informant påtalade saknaden efter dessa och 
uttryckte att detta vätskedokument påminde om tidigare PM och tyckte att det var 
positivt. Vidare skiljde vätskedokumentet på liten och stor skelettkirurgi och 
sjuksköterskorna önskade en tydligare förklaring på var gränserna mellan stor och liten 
skelettkirurgi gick.  
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Implementering av vätskedokumentet i hela vårdkedjan 
En av informanterna berättade om brist på vårdplatser på sjukhuset och hur patienter 
som ingick i vårdprogrammet ”Raka-spåret” utlokaliserades på andra avdelningar än 
deras hemavdelning. Detta innebar att patienterna togs om hand av personal som inte 
var insatt i rutinerna för denna patientkategori.  En informant berättade att hon trodde att 
detta påverkade det preoperativa arbetet negativt genom att rutiner föll bort. Flera 
informanter uttryckte även att de trodde att detta vätskedokument hade gjort stor nytta 
för patienten om det hade börjat användas redan i ambulansen och sedan följt patienten 
genom hela vårdkedjan. 
 

“... jag tror att man vinner mycket mer på att göra 
detta på avdelningen, alltså ambulansen och 
avdelningen alltså stegen innan”. (Informant 4)  

 

Patientens vätskestatus hade då ständigt varit i fokus och vätskedokumentet hade påmint 
avdelningspersonalen om att dagligen ta ställning till vitala parametrar så som 
urinproduktion, feber, nutritionsstatus, vätskeintag och illamående med mera. Detta 
skulle ske oavsett vilken avdelning patienten blivit inlagd på.  
 
Informanterna påtalade även vikten av förståelse för olika kulturer rörande vätskebalans 
på avdelningarna. De påtalade även att kunskaper kring vätskebalans är olika och att det 
i många fall är en utbildningsinsats som troligtvis behövs för att öka kunskaperna kring 
patientens vätskebehov. Det ingår i anestesisjuksköterskans utbildning och profession 
att kontinuerligt kontrollera patientens vätskebalans. Det var för de flesta 
anestesisjuksköterskor en självklarhet. Dock fanns en förståelse för att denna kunskap 
troligtvis inte var lika stor hos avdelningssjuksköterskorna. Därför hade en utbildning i 
ämnet, samt ett redskap som hjälpte sjuksköterskan i deras arbete varit av stor vikt. 
Likaså påtalade informanterna behovet av att patienterna inom vårdprogrammet ”Raka-
spåret” skulle ha denna typ av vätskedokumentation med sig från ambulansen. Denna 
dokumentation skulle sedan läggas in elektroniskt för att därigenom kunna följa 
patienten genom hela vårdprocessen.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Arbetet med studien startade genom inläsning av aktuell litteratur och forskning inom 
ämnet, detta för att inhämta kunskap och aktualisera problematiken inom området. 
Därefter diskuterades metodval. Metoden som valdes var kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats då denna var lämplig för att beskriva anestesisjuksköterskornas 
upplevelser av ett fenomen. Fenomenet utforskades genom öppna intervjuer vilka 
transkriberades. Metodvalet är en styrka eftersom kvalitativa innehållsanalyser är 
lämpligt vid tolkning av texter (Lundman & Granheim 2012, s. 187; Kristensson 2014, 
s. 127). Epistemologiskt innebär kvalitativ metod bland annat att sanningen är 
kontextberoende och subjektiv (Lundman & Graneheim 2012, s. 188). Kontexten i 
studien (informanterna, miljön och förutsättningarna) är väl beskrivet vilket stärker 
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överförbarheten (Polit & Beck 2012, s. 180). Överförbarheten stärks även genom den 
noggranna presentationen av resultaten i form av figur samt genom redovisning i 
löpande text, vilken också stärktes med citat från informanterna (Granheim & Lundman 
2004, s. 110). 

 

Totalt intervjuades sju anestesisjuksköterskor som arbetat med vätskedokumentet och 
dessa genomfördes under åtta dagar. Att inkludera informanter var tidskrävande och 
logistiken kring datainsamlingen var stor. Författarna stötte på svårigheter med att 
operationer drog ut på tiden eller ställdes in. Eftersom det var en nödvändighet att 
författarna var på plats både innan och efter operationerna kunde dagarna då insamling 
av data skedde, bli långa. Som mest genomförde författarna en intervju per dag. Detta 
kan ses som en styrka eftersom det gav tid för reflektion och förbättrad kvalitet på de 
kommande intervjuerna (Kristensson 2014, s. 139). Det relativt låga antalet intervjuer 
kan däremot ses som en svaghet, eftersom detta kan leda till svårigheter att generalisera 
resultatet. Det kan vara så att denna studie endast fick fram en mindre mängd 
beskrivningar av fenomenet än om fler informanter inkluderats i studien. Samtidigt kan 
ett för stort antal intervjuer försvåra en mer ingående tolkning av materialet (Kvale & 
Brinkman 2014, s. 156). Redan efter några intervjuer sågs en likhet i hur informanterna 
hade svarat, och i de sista intervjuerna uppkom inga nya aspekter. Detta är enligt 
Kristensson (2014, s. 131) ett tecken på att materialet var tillräckligt omfattande. 
Informanternas ålder, kön och yrkeserfarenhet varierade också vilket bidragit till olika 
perspektiv och ökad tillförlitlighet (Kristensson 2014, s. 125).  

 

Intervjuguide användes under samtliga intervjuer. Frågorna var korta och tydliga med 
målet att framkalla spontana beskrivningar från informanterna vilket var en fördel enligt 
litteraturen. I början av en intervju är det av vikt att ställa frågor som “vad upplevde du 
då?” för att under ett senare skede av intervjun ställa “varför” frågor. De senare frågorna 
kan enligt litteraturen leda till en känsla av förhör och bör därför ställas i slutet av 
intervjun (Kvale & Brinkman 2014, ss. 175-176). Intervjuguiden ordnades så att 
frågorna följde en logisk ordning vilket är lämpligt enligt Polit & Beck (2012, s. 537). 
Frågorna ställdes på ett sådant sätt att både positiva och negativa upplevelser fick 
möjlighet att beskrivas av informanterna. Strukturen följdes inte alltid då det var svårt 
och ovant för författarna att intervjua, däremot ställdes alla frågor till samtliga 
informanter. Dock kunde samtalen, på grund av ostruktur, tidvis få en stapplande 
karaktär, vilket kan ha lett till att information gått förlorad. Användandet av en 
intervjuguide stärker dock studiens giltighet (Kristensson 2014, s. 126). Intervjuerna var 
öppna och några på förhand utformade frågor användes. Vilket innebär en fördel när 
forskarna vill vara säkra på att fånga ett specifikt område (Polit & Beck 2012, s. 537).  

 

Provintervjuer genomfördes för att pröva intervjuguiden, dels som träning för att 
förhålla sig till förförståelsen och även träning i rollen som intervjuare (Kristensson 
2014, s. 141). Totalt genomfördes tre provintervjuer. Dessa visade att det var både ovant 
och svårt att intervjua och flertalet gånger fick författarna rätta varandras sätt att ställa 
frågor. En av utmaningarna låg i att inte intervjuarna kommenterade svaren de fick med 
ett värderande yttrande som exempelvis “intressant”. Författarna fick även träna på att 
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inte ställa ledande frågor för att hålla samtalen igång och inte riskera att tappa fokus 
från ämnet (Lantz 2007, s. 56). Den första intervjun som inkluderades i studien 
genomförde författarna tillsammans, för att stötta varandra och för att effektivt utveckla 
intervjumetodiken ytterligare. Detta kan ses som en svaghet eftersom det kan föreligga 
en risk för att informanten kände sig i underläge. Efter den första gemensamma 
intervjun genomfördes de återstående sex intervjuerna individuellt. Författarnas 
begränsade erfarenhet av att intervjua är en svaghet i studien. Litteratur i ämnet menar 
att intervjuteknik kan jämföras med ett hantverk och att det krävs omfattande träning för 
att lyckas genomföra intervjuer med hög kvalitet (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 89-90).  

 

Innan studien startade diskuterade författarna sin förförståelse och denna 
dokumenterades. Förförståelsen diskuterades och aktualiserades på nytt inför 
intervjuerna. Detta gjordes för att försöka skapa en större öppenhet för vilka frågor som 
var möjliga och lämpliga (Kristensson 2014, s. 136). Författarna gjorde sitt yttersta för 
att förhålla sig neutrala gentemot förförståelsen men enligt Lantz (2007, s. 23) är detta 
en omöjlighet. Förförståelsen präglar alltid intervjuerna och förutsättningslösa intervjuer 
existerar inte. Dock menar Lundman och Graneheim (2012, s. 197) att förförståelsen 
kan användas för att få fram ny kunskap och för att nå en djupare innebörd. 

 
Elo och Kyngäs (2008) analysmodell av den induktiva innehållsanalysen var användbar 
eftersom den gav en tydlig struktur för analysprocessen. Analys och tolkning av 
intervjuerna gjordes gemensamt, så kallad triangulering, vilket stärker tillförlitligheten 
(Kristensson 2014, s. 125). Före analysen ställdes fokus om från att tidigare ha sett varje 
intervju som separat, till att nu se de sammanlagda intervjuerna som en helhet, vilket är 
en nödvändighet enligt Kristensson (2014, s. 143). De meningsbärande enheterna, 
aspekterna och koderna sammanställdes i ett analyslakan för att få en tydligare struktur 
och för att materialet skulle bli överblickbart. Detta tillvägagångsätt var att föredra då 
det innebar att det var lätt att gå fram och tillbaka i materialet, från meningsbärande 
enheter till koder. Under abstraktionsprocessen då koderna skulle bilda underkategorier 
och kategorier blev det ofta nödvändigt att gå tillbaka till det ursprungliga 
intervjumaterialet. Detta gjordes för att försäkra sig om vad som verkligen sagts, så att 
tolkningarna inte blev felaktiga och för att kontrollera att materialet kodats korrekt. 
Dock var det i början svårt att identifiera kategorierna. I ett första steg framstod 
kategorierna mer som en redovisning av data. Ytterligare bearbetning och abstraktion 
resulterade i de kategorier och underkategorier som nu återfinns i resultatet. Den valda 
metoden ansågs som ett användbart redskap för att besvara syftet i studien.   

 

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom fyra kategorier: Påverkan av anestesisjuksköterskans 
arbetsmiljö, förändrad medvetenhet om patientens vätskebehov, påverkan av 
patientsäkerheten samt utveckling av vätskedokumentationen.  
 
Under kategorin ”påverkade anestesisjuksköterskans arbetsmiljö” framkom det att 
vätskedokumentet påverkade arbetsmiljön på olika sätt. Vätskedokumentet kunde 
upplevas som stressande i den preoperativa fasen då anestesisjuksköterskan hade flera 



 24 

andra arbetsuppgifter. Detta bekräftas av studier av Lindwall & Von Post (2008b) där 
det framgår att den preoperativa fasen (den preoperativa dialogen, patientberättelsen, 
datainsamlingen och dataanalysen) bör ske på en lugn och avskild plats för att 
anestesisjuksköterskan ska hinna förbereda sig inför den intraoperativa fasen. Det 
framkom dock att arbetssituationen inte alltid utformas på detta sätt. På 
operationsavdelningar förekommer det ofta att den preoperativa fasen sammanfaller 
med den intraoperativa (Lindwall & Von Post 2008b, ss. 87-88). Enligt flera andra 
studier har det påvisats att det är vanligt att anestesisjuksköterskor upplever stress i det 
preoperativa arbetet. Likaså leder känslan av att vara dåligt förberedd inför en operation 
till en ökad upplevelse av stress (Hustad 2007, s. 29; Kingdon & Halvorsen 2006, s. 
610). Användning av checklistor får inte heller gå till överdrift. De måste vara relevanta 
och fungera som ett stöd annars leder de till trötthet och ytterligare belastning (Hales et 
al. 2008, s. 23). 
 
I motsats till att vätskedokumentet upplevdes som stressande preoperativt upplevde 
flera informanter vätskedokumentet som en god hjälp eftersom det gav arbetet struktur 
intraoperativt. Anestesisjuksköterskorna fick en samlad bild på ett klart och tydligt sätt 
istället för att behöva ha denna information i minnet. Detta resultat har framkommit i 
tidigare studier där checklistor implementerats. Checklistorna har bidragit till att 
strukturera upp arbetet för personalen (Thomassen et al. 2011, s. 1). Checklistor kan 
vara effektiva genom att underlätta processer men de är inte den enda lösningen för att 
förbättra vårdkvalité. De bidrar t.ex. inte till att upptäcka hur vården skall utformas på 
bästa sätt. Kvalitetsutveckling måste därför ske parallellt (Birkmeyer 2010, ss. 1964-
1965).  
 
Enligt en artikel i tidningen ANIVA saknar personalen inte hjälpmedel som checklistor 
innan de introducerats. När dessa hjälpmedel väl introducerats så upptäcker personalen 
att detta stöd saknats tidigare. Således är checklistor sällan något som efterfrågas, men 
som efter att de har implementerats, visat sig fylla viktiga funktioner (Sköld 2016, ss. 
10-14). Inom anestesisjuksköterskans arbetsmiljö, där flera arbetsuppgifter ska utföras 
samtidigt, (Thomassen et al. 2011, s. 4) finns det behov av kognitivt stöd. Dock kan 
införandet av checklistor vara svårt. Detta förklaras dels av att personalen ofta inte 
efterfrågat detta stöd och dels av att införandet försvåras av den kliniska hierarkiska 
miljön där det ofta förekommer ett förnekande av att rutinuppgifter glöms bort (Walker, 
Reshamwalla & Wilson 2012, s. 51).  Vid utvärdering av checklistor finns risk för att 
berörd personal tenderar att förbättra sitt utförande av en process om de vet att de blir 
utvärderade (Birkmeyer 2010, s. 1963). 
 
Trots att det kan förekomma problem med själva implementeringen har både WHO:s 
checklista och SBAR implementerats i vården med goda resultat. Dessa checklistor har 
hjälpt personalen att uppmärksamma viktig information samt komma ihåg viktiga 
parametrar vilka annars varit svåra att hålla i arbetsminnet. Prospektivt minne är 
människans förmåga att komma ihåg och utföra en handling i framtiden 
(Nationalencyklopedin 2016). Bristande prospektivt minne har vistas påverka 
patientsäkerheten genom en ökad risk för skador (Haugen et al. 2015, s. 61). Det 
prospektiva minnet belastas i situationer av stress och i situationer där de planerade 
handlingarna blir försenade eller avbrutna. Checklistor utgör då ett kognitivt stöd och 
minskar risken att viktiga saker glöms bort (Thomassen et al. 2011, s. 5). Trots 
svårigheter med att hålla arbetsuppgifter i minnet baseras flera medicinska procedurer 
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idag på att personalen innehar ett perfekt minne (Thomassen et al. 2011, s. 1). 
Vätskedokumentet har en potential att hjälpa anestesisjuksköterskor intraoperativt 
genom att förbättra deras arbetssituation, underlätta deras arbete samt hjälpa 
arbetsminnet. 
 
Vätskedokumentet gav anestesisjuksköterskan en samlad bild om den individuella 
patientens vätskebalans samt kunskap om vätsketerapi generellt. Uppmärksamheten 
skärptes och anestesisjuksköterskan blev påmind om att hålla reda på patientens 
vätskebalans. Enligt informanterna ledde detta till att risken för komplikationer och 
vårdskador minskade.  
 

Användandet av vätskedokumentet innebar att informanternas omvårdnadsagerande 
påverkades. Genom att arbeta samtidigt både med vätskedokumentet och den kliniska 
bedömningen valde anestesisjuksköterskorna att antingen ge mer vätska eller vara 
restriktiva i sin vätskebehandling. Denna kombinationsbedömning stöds av flera 
tidigare studier där det framgår att checklistor endast ska användas i kombination med 
klinisk undersökning och aldrig enskilt (Sköld 2016, ss. 10-14). I en studie av Fullerton, 
Price, Silvey, Brace & Perkins (2012) framgår det att en klinisk bedömning tillsammans 
med ett bra instrumentellt verktyg ger en mer korrekt bedömning och stöttar personalen. 
När bedömningsinstrumentet Modified Early Warning Score (MEWS) infördes i 
ambulansen, stödde detta ambulanspersonalen på liknande sätt (Fullerton et al. 2012, s. 
561). 
 
Vidare har studier visat att postoperativa komplikationer ökar vid felaktig vätskebalans i 
samband med operationer. Postoperativa komplikationer relaterat till felaktig 
vätskebalans leder till vårdskada och/eller mortalitet (Chong, Van Gaal, Savige & Lim 
2009, s. 856; Gupta & Gan 2016 s. 41). Detta medför lidande hos den individuella 
patienten som beror på bristande patientsäkerhet. Således är korrekt 
omvårdnadsagerande vid vätsketerapi av största vikt.  
 

Resultatet visade även att vätskedokumentet eventuellt kan hjälpa 
avdelningssjuksköterskan att tidigare uppmärksamma problemen rörande patientens 
vätskebalans. Att kunskapen kring vätskebalans är olika hos en grundutbildad 
sjuksköterska jämfört med en anestesisjuksköterska är också viktigt att ta hänsyn till. 
Vetskapen om att olika professioner har olika kunskapslägen skall respekteras. I en 
studie av Lindwall & Von Post (2008a) påtalas vikten av att visa respekt för sina 
arbetskamrater. Detta skapar en vana som leder till att medarbetarna mår bättre. Detta 
kan i en förlängning skapa en känsla av gemenskap. Arbetsklimatet blir mer tolerant och 
det underlättar att föra diskussioner kollegor emellan (Lindwall & Von Post 2008a, s. 
674). Oavsett om patienten varit inlagd på sin hemavdelning eller inte så hade 
vätskedokumentet eventuellt varit med och bidragit till ett effektivare 
omvårdnadsagerande. Detta hade kunnat leda till bättre preoperativt förberedda 
patienter. På operationsavdelningen hade anestesisjuksköterskan inte behövt göra lika 
stora antaganden, utan fått en tydligare bild över vätskebalansen i ett tidigare skede.  
 

Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet (2016, s. 8) beskriver hur 
bristande patientsäkerhetsarbete orsakar vårdskador, vilka bidrar till mänskligt lidande 
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och stora samhällskostnader. Detta beskrivs även i Katie Erikssons modell kring den 
lidande människan. Lidandet är obehagligt, onödigt, smärtsamt och förenat med sorg 
(Eriksson 2001, ss. 86-93, 98) men det är även kostsamt för samhället (Socialstyrelsen 
2016, s. 8). Vården skall enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) tillgodose hög 
patientsäkerhet, vara kostnadseffektiv samt av god kvalité. Exempel på vårdskada är 
enligt patientsäkerhetslagen (2010:69):  

 
“ ... lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 
om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 
kontakt med hälso- och sjukvården.”  

 

Vidare är svensk sjukvård idag pressad, vårdbehovet är stort och personalbrist samt 
vårdplatsbrist är idag en stor utmaning. Korta vårdtider är något som hälso- och 
sjukvården strävar efter för att möta patientflödet och stärka ekonomin. Dock har studier 
visat att korta vårdtider inte får ses som det högst prioriterade målet. I en studie av 
Medin et al. (2015, s. 55) jämfördes höftfrakturpatienters vårdtid relaterat till dödlighet 
inom ett år i Finland, Sverige, Norge, Italien, Ungern, Skottland och Nederländerna. Det 
visade sig att Ungern hade den högsta dödligheten och de kortaste vårdtiderna, medan 
Italien hade den lägsta dödligheten och de längsta vårdtiderna. För att uppnå en hållbar 
utveckling inom svensk hälso- och sjukvård krävs det därför att hänsyn tas till flera 
aspekter.  
 

I en av underkategorierna framgår det att vätskedokumentet var positivt för 
informationsöverföringen till kollegor. Troligtvis hade kommunikationen påverkats 
positivt om vätskedokumentet hade implementerats i verksamheten. Mottagande 
anestesisjuksköterska på operationsavdelningen hade fått en klar bild över patientens 
vätskebalans på ett effektivt och tidsbesparande sätt. I dagsläget rapporterar 
informanterna enligt SBAR. Vätskedokumentet skulle här utgöra ett komplement till 
SBAR genom att detaljerat visa patientens vätskebalans genom hela vårdprocessen. 
Enligt socialstyrelsen är kommunikation det fjärde vanligaste riskområdet för uppkomst 
av vårdskador (Socialstyrelsen 2016, s. 53). Vid övergång mellan vårdgivare föreligger 
det särskilt stor risk att kommunikationen brister. Fallerar vårdkedjan i detta läge ökar 
risken för vårdskador och strukturerad samverkan är i detta skede avgörande. Exempel 
på samverkan är att det finns rutiner som stödjer medarbetarna i verksamheten 
(Socialstyrelsen 2016, s. 55).   
 

I kategorin “utveckling av vätskedokumentationen” framkom att det hade varit önskvärt 
att göra vissa ändringar av vätskedokumentet för att därefter implementera det i hela 
vårdkedjan. Informanterna önskar att vätskedokumentet skall införas redan i 
ambulansen och sedan följa patienten med höftfraktur genom hela vårdprocessen. Det 
framkom i flertalet intervjuer att detta troligtvis hade påverkat patientsäkerheten på ett 
positivt sätt. Varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska hade då blivit påmind om att 
dagligen räkna på patientens vätskebalans och därefter agera. Detta har även visats i en 
studie av Nilsson, Lindberget, Gupta & Vegfors (2010, ss. 177-179) där det 
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framkommer att majoriteten av informanterna i deras studie tyckte att WHO:s ”time 
out” checklista påminde dem om saker som de annars lätt kunde glömma. 
 

I resultatet framkommer det även att informanterna tror att rutiner troligtvis faller bort 
på grund av överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Detta påstående bekräftas av 
socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016. Där framkommer det 
att i Västra Götalandsregionen är 3,6 patienter i genomsnitt överbeläggningspatienter 
och 1,6 patienter är utlokaliserade till andra avdelningar per 100 vårdplatser. Vidare 
påvisar denna lägesrapport att överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter kan 
medföra bland annat felmedicinering, försenad behandling och ökad dödlighet på grund 
av bristande rutiner (Socialstyrelsen 2016, ss. 92-95).  
 
Resultatet visade att vätskedokumentet kunde minska risken för komplikationer genom 
optimering av patientens vätskebalans. Därför kan också kostnader relaterat till 
vårdskador minskas vilket resulterar i ett effektivare resursutnyttjande. 
Vätskedokumentet bidrar således till hållbar utveckling vilket bl.a. handlar om att värna 
om tillgängliga resurser (Jordbruksverket 2012, s. 5). 
 

Slutsatser 
Denna studie är viktig då det saknas tidigare kvalitativa studier vilka beskriver 
anestesisjuksköterskors upplevelser av att arbeta med dokumentation inom omvårdnad 
vid vätskebehandling. Vätskedokumentet som använts i studien har aldrig tidigare 
testats i klinisk verksamhet.  

Anestesisjuksköterskans arbetssituation påverkades både positivt och negativt. Arbetet 
med vätskedokumentet upplevdes som stressande samtidigt som det gav struktur och 
klarhet. Vidare påverkades patientsäkerheten positivt och kunskapen om vätsketerapi 
och vätskefysiologi förbättrades och klargjordes. Det framkom också att 
informationsöverföringen kollegor emellan rörande patientens vätskebalans påverkades 
positivt. Anestesisjuksköterskorna uttryckte en önskan om att göra vissa förändringar i 
vätskedokumentet och därefter implementera det i hela vårdprocessen. Dock påtalade de 
vikten av att använda vätskedokumentet på ett korrekt sätt för att inte invaggas i en falsk 
trygghet och därigenom äventyra patientsäkerheten. Vätskedokumentet innefattade en 
potential för en förbättrad arbetssituation för anestesisjuksköterskan, då det gav en 
samlad bild över patientens vätskebalans och ökade kunskapen om vätskefysiologi och 
vidare påverkade patientsäkerheten positivt. Att införa vätskedokumentet i hela 
vårdprocessen kunde motverka vårdskador och onödigt vårdlidande. I förlängningen 
hade detta eventuellt bidragit till en ökad hållbar utveckling inom hälso- och 
sjukvården.  
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Kliniska implikationer 
 

• För att ge ökad förståelse, inspiration och motivation kan tidigare studier om 
checklistors fördelar presenteras för berörd personal. I samband med detta kan 
även relationen mellan stress och kognitiv påverkan förklaras.   

• Undervisa all berörd personal på vårdavdelningarna om vätskedokumentets 
innehåll, dehydrering, perspiratio, preoperativa förberedelser, komplikationer 
samt hur vätskedokumentet fungerar och är tänkt att användas 

• Implementera därefter vätskedokumentet som obligatorisk journalhandling från 
ambulansen för att sedan följa patienten under hela vårdprocessen 

• Delge denna studie till operationsavdelningar och deras personal för att öka 
förståelsen för hur anestesisjuksköterskor upplever det att dokumentera 
omvårdnad vid vätsketerapi 

 

Vidare forskning 
Liknande studier skulle kunna utföras på vårdavdelningar och postoperativa avdelningar 
för att undersöka hur avdelningssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor 
upplever att arbeta med vätskedokumentet. Om vätskedokumentet på sikt ska införas i 
hela verksamheten är det viktigt att alla professioner som kommer att arbeta med 
vätskedokumentet får uttrycka sina upplevelser. Detta är viktigt för att forma ett redskap 
som är tillfredställande att arbeta med och som tillför något som de olika professionerna 
idag saknar. Därefter hade en kvantitativ studie varit av intresse att genomföra, för att 
utvärdera vätskedokumentets eventuella effekter på patientens återhämning och hälsa.  
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Bilaga 1 

Ansökan om tillstånd för forskning 

Vi är två studenter som går specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
anestesi vid Högskolan i Borås, Akademien för vård, arbetsliv och välfärd. Som en del i 
vår utbildning genomför vi en magisteruppsats.  

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur anestesisjuksköterskor tänker kring och 
uppmärksammar patienters behov av vätsketerapi. En intervention kommer att 
genomföras i form av att ett dokument för vätskedokumentation (se bilaga) kommer att 
introduceras och testas av anestesisjuksköterskan vilket senare kommer att utvärderas. 
Dokumentet uppmärksammar anestesisjuksköterskan på parametrar avslöjande 
dehydrering/övervätskning och ger utrymme för dokumentation av given vätsketerapi. 
Dokumentet är tänkt att följa den äldre patienten med höftfraktur genom den 
perioperativa vårdprocessen.   

Dokumentets första del innehåller frågor om patientens vätskestatus innan operation. 
Genom att vi studenter besöker patienten på preoperativa mottagningen innan 
operationen och ställer relevanta frågor kan dessa frågor besvaras. Vissa uppgifter, 
såsom laboratoriesvar kräver information från Melior. Dokumentet kommer sedan att 
överlämnas till anestesisjuksköterskan vilken fyller i den del som handlar om 
vätsketerapi under operation. Dokumentet följer patienten och kan även användas vid 
överrapportering till sjuksköterska på postoperativa mottagningen. Efter 
överrapportering kommer vi att samla in dokumenten och avidentifiera dem.  

Då vi vill fånga anestesisjuksköterskornas upplevelser av att använda dokumentet samt 
hur det eventuellt har påverkat omvårdnaden av patienten kommer vi att erbjuda ca åtta 
anestesisjuksköterskor att bli intervjuade angående deras erfarenheter av att ha använt 
dokumentet.  

De anestesisjuksköterskor som vi vill intervjua kommer att tillfrågas om de vill delta i 
studien eller inte. Väljer de att delta, kan de givetvis avsluta sin medverkan utan 
förklaring om de så önskar. Intervjuerna kommer att spelas in och när uppsatsen är 
färdig kommer materialet att kasseras och dessförinnan är det endast vi och vår 
handledare som har access till materialet. Vätskedokumenten kommer att sparas, för att 
i ett senare skede analyseras.  

Under vecka 13 och 14 vill vi gärna genomföra vår datainsamling innebärande 
utdelning av dokumentet samt intervjuer av anestesisjuksköterskorna.   

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Stina Herbenö och Martin Hellström  
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Handledare: 

Marie Engwall, specialistsjuksköterska i anestesi- och ambulanssjukvård samt 
doktorand vid Akademien för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan Borås. 

 
Godkännande 

Härmed godkänner undertecknad att Stina Herbenö och Martin Hellström genomför 
datainsamling enligt det som ovan beskrivits.  
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Bilaga 2 

Information om kommande studie.  

Vi är två studenter som går specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
anestesi vid Högskolan i Borås, Akademien för vård, arbetsliv och välfärd. Som en del i 
vår utbildning genomför vi en magisteruppsats. 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur anestesisjuksköterskor tänker kring och 
uppmärksammar patienters behov av vätsketerapi. En intervention kommer att 
genomföras i form av att ett dokument för vätskedokumentation (bilaga 1) kommer att 
introduceras och testas av anestesisjuksköterskan vilket senare kommer att utvärderas. 
Dokumentet uppmärksammar anestesisjuksköterskan på parametrar avslöjande 
dehydrering/övervätskning och ger utrymme för dokumentation av given vätsketerapi. 
Dokumentet är tänkt att följa den äldre patienten med höftfraktur genom den 
perioperativa vårdprocessen.    

Dokumentets första del innehåller frågor om patientens vätskestatus innan operation. 
Genom att vi studenter besöker patienten på vårdavdelningen innan operationen och 
ställer relevanta frågor kan dessa frågor besvaras. Vissa uppgifter, såsom laboratoriesvar 
kräver information från Melior, vilket sjuksköterskan på vårdavdelningen kan vara 
behjälplig med. Dokumentet kommer sedan att överlämnas till anestesisjuksköterskan 
vilken fyller i den del som handlar om vätsketerapi under operation. Dokumentet följer 
patienten och kan även användas vid överrapportering till sjuksköterska på 
postoperativa mottagningen. Efter överrapportering kommer vi att samla in dokumenten 
och avidentifiera dem. 

Då vi vill fånga anestesisjuksköterskornas upplevelser av att använda dokumentet samt 
hur det eventuellt har påverkat omvårdnaden av patienten vill vi gärna intervjua ca åtta 
anestesisjuksköterskor angående deras erfarenheter av att ha använt detta dokument. 

Deltagandet är givetvis helt frivilligt, och ett deltagande kan avslutas när som helst 
under studiens gång utan förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in och när 
uppsatsen är färdig kommer materialet att raderas och dessförinnan är det endast vi och 
vår handledare som har tillgång till materialet. Vätskedokumenten kommer att sparas, 
avidentifieras, för att i ett senare skede analyseras. 

Under vecka 13 och 14 vill vi gärna genomföra vår datainsamling innebärande 
utdelning av dokumentet samt enskilda intervjuer av anestesisjuksköterskorna. Hoppas 
ni vill vara med! 

Med vänlig hälsning 

Stina Herbenö och Martin Hellström 
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Bilaga 3 

Vätskedokument framsida 
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Vätskedokument baksida 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Numeriska data: Kön och ålder 

Hur många år informanten arbetat som anestesisjuksköterska. 

Därefter påbörjades intervjun med en inledande fråga: 

”Förändrade användandet av dokumentet omvårdnaden av patienten?” 

Följt av följdfrågor: 
 

• På vilket sätt? 
• Hur menar du då? 
• Kan du ge exempel? 
• Vad hade varit bättre? 
• Finns det nackdelar? 
• Finns det fördelar? 
• Var något överflödigt? 
• Saknades det något? 
• Blev omvårdnaden annorlunda? Bättre, sämre? 
• Kan du utveckla, berätta mer! 
• Påverkades ditt arbete? På vilket sätt? Bra eller dåligt? 
• Tog det tid från patienten? Tog det tid från annat? Var det värt det? 
• Var den till hjälp för dig? På vilket sätt? 
• Använde du den vid överrapportering till post-op? 
• Var första delen/sidan av dokumentet behjälplig? På vilket sätt? 
• Skulle du vilja arbeta med detta dokument i fortsättningen? 
• Vad hade du velat förändra? Och varför? 
• Är det något du vill tillägga? 
• Finns det något du vill ta upp som jag inte frågat dig om? 
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