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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Knä- och höftplastikoperationer genomförs vanligtvis i spinalanestesi som är en 

säkrare behandling för patienten. En tredjedel av de patienter som ska genomgå spinalanestesi är 

mycket oroliga före operation. Få studier fokuserar på patienters upplevelser och erfarenheter av 

spinalanestesi. 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av spinalanestesi 

Metod Studien har en kvalitativ ansats och datainsamling har skett med hjälp av sex 

semistrukturerade intervjuer. Ett bekvämlighetsurval gjordes av de patienter som fanns inbokade 

på en ortopedmottagning, våren 2012. Datamaterialet bearbetades och analyserades med en 

fenomenologisk tolkning av de fyra existentialerna rummet, kroppen, tiden och relationen. 

Resultatet Patienter beskrev att kroppen upplevdes som en maskindel som skulle repareras. Det 

var knappt märkbart att få ryggbedövning med ett stick i ryggen men att få flera stick   

upplevdes ge svåra smärtor. Att objektivera den egna kroppen genom att flytta in i sig själv, inte 

känna efter och överlämna kroppen i någon annans ansvar var strategier som användes. Att själv 

få välja att vara medveten om rummet och ha kontroll gjorde upplevelsen behaglig men att välja 

det omedvetna rummet var befriande för dem som upplevde situationen obehaglig. Trygghet 

upplevdes av en omhändertagande personal och känslan av att vara unik infann sig när patienter 

bekräftades med sitt namn. Otrygghet upplevdes då personalen inte informerade och 

kommunicerade vid bedövningen. Den objektiva tiden upplevdes utav några patienter som lät 

tiden ha sin gång. För andra blev upplevelsen av tiden mer svåruppfattad, den subjektiva tiden 

kändes kortare, längre eller inte alls.   

Slutsats Kroppen upplevdes utifrån och patienter objektiverade sina kroppar genom att 

överlämna och stänga av dem när de var bedövade. Det trygga rummet fanns i det fungerande 

sociala rummet och det otrygga rummet upplevdes när det sociala rummet var otillräckligt. 

Patienter valde själva det medvetna eller det icke medvetna rummet. Den levda tiden var 

svåruppfattad och upplevdes kortare, längre eller så fann sig patienterna i tiden. 

Klinisk betydelse Patienters upplevelser är en värdefull källa till kunskap för att personalen ska 

kunna förstå, utvärdera och utveckla vården för att kunna ge patienterna ett bättre 

omhändertagande.  
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ABSTRACT 

Background Knee and hip replacement surgery usually carried out under spinal anaesthesia, 

which is a safer management of the patient. One third of the patients to undergo spinal 

anaesthesia are very anxious before surgery. Of the studies carried out so far, only a few have 

focused on patient’s experiences of spinal anaesthesia. 

The aim of the study was to investigate patients experiences of spinal anaesthesia. 

Method The study has a qualitative approach and data collection was performed using six semi-

structured interviews. A convenience sample was made using the patients who were scheduled 

for an orthopaedic reception, spring 2012. The data was processed and analyzed using a 

phenomenological interpretation of the four existentials lived space, lived body, lived time and 

lived human relation. 

Result Patients reported that the body was perceived as a piece of machinery to be repaired. It 

was barely noticeable to get an spinal anestheisa with a single injection in the back but getting 

additional injections was perceived as severe pain. Objectification of the body by moving in on 

itself, shutting out feelings and submit it to someone else's responsibility were strategies 

frequently used. To be able to chose if you want to be aware of the room and the surrounding 

environment to be in control, contributed to an over all comforting experience for patients that 

were confident with the situation. On the other hand, choosing the unaware state and not being 

aware of the environment resulted in a relief for patients that experienced their situation as 

discomforting. A patients perception of security was reinforced by caring health professionals 

and the feeling of being unique was confirmed when patients were called their names. The 

feeling of insecurity was reinforced by the lack of information to and communication with the 

patient during the anaesthetics. Some patients that put up with time passing experienced a 

correct clock time. For others, the difference between subjective and objective time was harder 

to perceive, the subjective time felt shorter, longer or not at all. 

Conclusion The body was perceived from the outside and patients objectified their bodies by 

handing them over and shut them down when they were anaesthetized. The safe room was in 

the functioning of social space and the room felt insecure when the social space was insufficient. 

Patients chose themselves the conscious or non-conscious room. The lived time was difficult to 

perceive. It was either shorter, longer or they found themselves patients in actual time. 

Clinical contribution Patients views will always be a valuable source of information from 

which health professionals can evaluate and develop their care. 
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INLEDNING 

I mitt arbete som anestesisjuksköterska möter jag patienter som ska genomgå en planerad höft- 

eller knäprotesoperation och artros, degenerativa förändringar i leden, är den vanligaste 

diagnosen. Operationerna genomförs ofta i spinalanestesi, så kallad ryggbedövning och det är 

anestesisjuksköterskor som i stor utsträckning omhändertar patienter som är spinalbedövade. 

Min erfarenhet och upplevelse är att många patienter är nervösa och oroliga inför sin operation 

och för att få sin ryggbedövning. För de som inte tidigare genomgått en ryggbedövning kan det 

vara skrämmande med ett nålstick i ryggen. Patienter funderar över att inte få tillbaka känseln i 

benen, att känna smärta och vara vakna under operationen och inte sällan har de hört talas om 

eller läst om någon som fått besvär efteråt av sin ryggbedövning. De kan befinna sig i en ny, 

skrämmande miljö och situation och inte sällan ges lugnande och sederande läkemedel av 

anestesipersonal i samband med spinalanestesi och operation. Efteråt kan en del berätta att 

upplevelsen inte varit så illa som de befarat.  

Hur är det att vara bedövad och hur är patienternas egna upplevelser av spinalanestesi? Är deras 

tankar, känslor och upplevelser detsamma som vi tror de är och hur upplever de sina bedövade 

kroppar? Hur dessa patienter erfar och upplever världen utifrån sitt perspektiv, i deras livsvärld, 

kan ge oss en djupare förståelse för hur upplevelsen är att få och genomgå en ryggbedövning. 

Att fokusera patientperspektivet bidrar med ökad kunskap om upplevelsen av den perioperativa 

processen, vilket är centralt i vår strävan efter bättre vård, omvårdnad och behandling. 
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BAKGRUND 

Anestesi och regionalanestesi 

Narkos innebär att patienten med läkemedel försätts i ett reversibelt medvetslöst 

tillstånd, en generell anestesi (Halldin & Lindahl, 2000). Anestesi kan förekomma i 

olika former. Inhalations anestesi innebär att narkosmedlet (en gas) inhaleras och når 

blodet i lungkapillärbädden. Intravenös anestesi innebär att narkosmedlen för sömn och 

analgesi injiceras i en ven direkt i blodbanan. De båda narkosformerna kombineras ofta 

i en så kallad balanserad anestesi (ibid.). Vid sedering används olika intravenösa 

läkemedel såsom bensodiazepiner, opioider och anestesimedel som har en lugnande 

effekt (Sandin, 2000). Regionalanestesi innebär att lokalbedövning injiceras nära ett 

nervrikt område (Dahlgren, 2000; Wattwil, 2000). Impulsflödet från nervterminaler 

stoppas i perifera nerver eller i ryggradens nervrötter (som vid spinal- och 

epiduralanestesi) så att kirurgiska ingrepp kan genomföras utan att hjärnans 

varseblivning behöver avtrubbas. Vid spinalanestesi sker blockeringen intraduralt vid 

nervernas utträde ur ryggmärgen i spinalkanalen. Injektionen av lokalbedövningsmedel 

i spinalvätskan sker alltid nedanför ryggmärgen som slutar vid ländkota L1-L2. 

Lokalanestesimedlet injiceras direkt i liqour och kommer i snabb kontakt med 

nervrötterna (ibid.). Fysiologiska förändringar sker i kroppen när 

lokalbedövningsmedel ges i spinalkanalen (Halldin & Lindahl, 2000). Nerver och 

större blodkärl bedövas vilket leder till att blodkärlen vidgas och en större del av 

blodvolymen befinner sig i det bedövade området, vilket kan leda till lägre blodtryck 

och till och med blodtrycksfall (ibid.). 

 

Val av anestesimetod 

Av 500 elektiva patienter föredrar 50 % generell anestesi, 11 % föredrar regional 

anestesi och övriga spelar det ingen roll vilken anestesiform de får (Yuguang, Keqin, 

Hongzhi & Ailun, 2002). Patienterna önskar till 80 % generell anestesi om de får välja 

mellan regional- och generell anestesi inför deras kommande kirurgi (Sosis et al., 1995) 

och fler kvinnor än män föredrar generell anestesi (Dove, Gilmour, Weightman & 

Hocking, 2011). En studie finner ingen skillnad i ålder, kön, ras eller religion mellan de 

patienter som väljer de olika metoderna (Sosis et al., 1995). Fler patienter med 

högskoleutbildning väljer regional anestesi och tidigare erfarenhet av anestesi har ingen 
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påverkan på valet av anestesimetod. Fler patienter har upplevt eller känner någon som 

upplevt ryggsmärta efter regional anestesi jämfört med generell anestesi (ibid.). Av de 

patienter som fått regionalanestesi dagen före kunde de flesta tänka sig att få det igen 

medan endast en femtedel av de som fått generell anestesi kunde tänka sig regional 

anestesi i framtiden (Dove et al., 2011). De flesta föredrar sedering under operation i 

regional anestesi (ibid.).  

Användandet av lokal- och regionalanestesi har ökat för att det är en säkrare, mer 

effektiv behandling och vårdtiderna blir kortare (Marran, 2005).  Även om modern 

anestesi anses vara en säker metod är regionalanestesi i realiteten en säkrare metod 

(ibid.). En review visar att antalet neurologiska komplikationer är 0,04 % vid spinal- 

och epiduralanestesi (Brull, McCartney, Chan & El-Beheiry, 2007). Knä- och 

höftplastiker har blivit operationer som vanligtvis genomförs i spinalanestesi (Marran, 

2005).  

 

Knä- och höftplastikoperationer 

2007 utfördes cirka 14 000 höftprotesoperationer och 10 000 knäprotesoperationer i 

Sverige och artros var den dominerande diagnosen vid båda dessa operationer 

(Socialstyrelsen, 2009). Artros är den vanligaste ledsjukdomen och medför betydande 

funktionsnedsättningar och lidande för individen (ibid.). Artros är en försvenskad 

kortform av arthrosis deformans, som på engelska kallas osteoarthritis och har sin 

grund i degenerativa förändringar i en led (Persson & Wingstrand, 2005). Den 

förekommer i händer, knän och höfter (Socialstyrelsen, 2009). De subjektiva besvären 

hos en patient med artros utgörs av smärtor, ofta startsmärtor efter sittande men också 

gångsmärta eller nattvärk (Persson & Wingstrand, 2005). Många med artros är 

sjukskrivna under långa perioder, vilket medför stora samhällskostnader 

(Socialstyrelsen, 2009). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är artros den tionde 

vanligaste sjukdomen i i-länderna. För kvinnor över 60 år är det den femte vanligaste 

sjukdomen. Även hos yngre och medelålders är artros vanligt, i åldersgruppen 35-55 år 

har ungefär 15 procent knäsmärta som varat mer än tre månader. Artros drabbar 

samtliga strukturer i leden och gör att ledytan successivt bryts ner. Huvudproblemet för 

patienter med artros framförallt i knä och höfter är smärta och nedsatt funktion som 

leder till att patienterna rör sig mindre och får en sämre hälsorelaterad livskvalitet. 

Grundbehandlingen för höft- och knäartros är adekvat information, viktkontroll och 
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anpassad fysisk träning (ibid.). I svåra fall av artros ersätts delar av eller hela leden med 

proteser (Persson & Wingstrand, 2005). 

 

Oro vid anestesi och operation 

Oro och stress är vanligt hos patienter som ska opereras och preoperativ oro kan vara 

ett stort problem. Studier uppger att mellan 38-97 % är nervösa och oroliga före sin 

operation och anestesi (Bellani, 2008; Grieve, 2002; Millar, Jelicic, Bonke & Asbury, 

1995; Mitchell, 2009; Rosén, Svensson & Nilsson, 2008; Wetsch et al., 2009). Ungefär 

en tredjedel av de patienter som ska genomgå kirurgi i regionalanestesi är mycket 

oroliga före operationen (Jlala, French, Foxall, Hardman & Bedforth, 2010). En högre 

andel kvinnor än män är oroade inför sin operation och anestesi (Rosén et al., 2008; 

Shevde & Panagopoulos, 1991) och det gäller även kvinnor som ska genomgå kirurgi i 

regionalanestesi (Jlala et al., 2010). De som känner sig lugnare före kirurgi är de som 

tidigare hade positiva erfarenheter, har en känsla av trygghet och omsorg, är 

välinformerade och har positiva förväntningar på operationen (Rosén et al., 2008). De 

utan tidigare erfarenheter av kirurgi känner sig mer nervösa (ibid.).  

 

Orsaker som anges till oron är situationen, resultatet av operationen, anestesin, 

återhämtningen, illamående och kräkning, smärta och tidigare negativa erfarenheter av 

kirurgi (Bellani, 2008; Rosén et al., 2008). Väntan på operationen och att komma till 

operationssalen är andra orsaker till oro, liksom tankar om att vara medvetslös, dö 

under operationen, vakna upp under operationen, bli paralyserade eller att inte vakna 

efteråt (Mitchell, 2009; Sosis et al., 1995; Yuguang et al., 2002). I en annan studie 

ogillade patienterna tanken på att vara medvetslösa, att deras kroppar skulle 

manipuleraras med och störas medan de ”sov” under kirurgin (Grieve, 2002). 

Upplevelsen av att vara maktlös förvärrar oron och det beskrivs av patienterna som en 

process där identiteten och kontrollen försvinner när de får byta om till patientkläder, 

blir körda till operation liggandes i en säng och till slut blir sövda. När patienternas 

kontroll över händelsen minskar ökar upplevelsen av oron (ibid.). Vid 

regionalbedövning finns oro för smärta vid bedövningen, smärta peroperativt, 

urinretention, nerv- eller ryggskador,  att bli förlamad och att se och höra ljud under 

operationen (Dove et al., 2011; Jlala et al., 2010; Matthey, Finegan & Finucane, 2004; 

Sosis et al., 1995).  
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Trygghet vid operation och anestesi 

I en intervjustudie undersöks patienternas perspektiv på den vård som ges och vilka 

förväntningar och upplevelser patienterna har på omhändertagandet vid operation och 

anestesi (Lagerström & Bergbom, 2006). Patienterna vill inte bli lämnade ensamma i 

den perioperativa fasen, de vill att det alltid finns någon närvarande vid deras sida som 

de kan lita på, som kan hjälpa dem om de behöver något och som de kan prata med. De 

tror sig inte själva kunna påverka omhändertagandet peroperativt men de känner 

förtroende för personalen som är duktiga och kompetenta och alltid gör sitt bästa. De 

känner sig välinformerade, lugna, trygga och förberedda före det att de ska sövas då 

personalen presenterar sig, lyssnar på dem, och svarar på frågor. De upplever en varm, 

avslappnad och positiv atmosfär och har en känsla av att de ses som individer (ibid.). 

 

Upplevelser av regionalanestesi 

Andra studier som fokuserar på patienternas upplevelser av regional anestesi använder 

sig av enkäter med slutna svar (Jlala et al., 2010, Sosis et al., 1995, Yuguang et al., 

2002) eller standardiserade frågeformulär vid intervjuer (Dove et al., 2011, Matthey et 

al, 2004) där någon eller några frågor finns med öppna svar (Dove et al., 2011, 

Yuguang et al, 2002). Patienterna uttrycker själva, speciellt kvinnorna, oftare en rädsla 

för att känna smärta och att höra eller se operationen än att få en komplikation av 

regionalanestesin (Dove et al, 2011). En annan studie, där en tredjedel av deltagarna får 

regionalanestesi, uttrycker fler patienter spontant rädsla av att inte vakna upp efter 

operationen, smärta per- eller postoperativt och att få någon form av dysfunktion 

postoperativt (Yuguang et al., 2002). 

 

I ytterligare en studie intervjuas patienter om upplevelsen av att vara vaken under 

operation i regionalanestesi vid dagkirurgi. Två teman hittas av Bergman, Stenudd och 

Engström (2011) och det är att känna trygghet och säkerhet samt önskan om att ha 

kontroll och skyddas från smärta. Personer som tidigare varit med om att vara vakna 

under operation upplever sig lugnare och mindre stressade. Vetskapen om vad som ska 

hända gör dem lugna när de kommer till operationsavdelningen. Upplevelsen är att de 

blir professionellt omhändertagna, känner sig lugna och kan lita på personalen. Många 

beskriver att de känner sig säkra när anestesisjuksköterskan är nära och konversationen 

gör att de upplever en personlig samhörighet och att tiden går fortare. Patienterna har en 
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positiv känsla av att vara vakna, de har en känsla av kontroll och upplever sig 

involverade då de kan ställa frågor och informationen upprepas för dem under 

operation. De är inte avtrubbade av anestesiläkemedel och slipper illamående. Den 

bedövade kroppsdelen känns annorlunda, delar av kroppen försvinner när 

bedövningsmedlet injiceras och det känns svullet, svampigt och som förlamat. 

Blodtrycksmanchetten som skapar blodtomhet upplevs smärtsam, liksom injektionen 

av bedövningsmedlet av en del deltagare (ibid.). 

 

Äldre patienters upplevelser av regionalanestesi 

I en studie intervjuas äldre personer om deras upplevelser av lokalanestesi och 

höftkirurgi där syftet är att undersöka vad det betyder för patienterna att vara i 

lokalanestesi och i en kirurgisk situation (Mauleon, Palo-Bengtsson & Ekman, 2007). 

Studien visar på att välmående och komfort för patienterna påverkas av svår smärta och 

lång väntetid. Tiden kan då upplevas som oändlig och patienterna kan inte tänka på 

något annat. I kontrast hjälps patienterna av upplevelsen av tröst även i situationer när 

behandlingen är svår att förstå. Den svåra smärtan är en här och nu upplevelse, en 

irritation som inte går att fly ifrån och en del blir så påverkade att inget annat går att 

tänka på. Smärtan är något de förväntar sig och känner igen som något de måste 

acceptera. Smärtan är ett pris man får betala för att bli frisk. Tiden upplevs som att den 

saktar ner när situationen upplevs som svår och i vissa stunder står tiden stilla för dem. 

Det är med känslor av overklighet som många av de äldre patienterna hör ljud av såg 

och hammare och om oväntade saker dyker upp plötsligt under operationen får det dem 

att vara på sin vakt. De äldres brist på kunskap och förståelse orsakar en känsla av 

oförmåga att påverka och delta i beslut som gäller dem själva. Patienterna upplever en 

blandning av förtroende och misstro och de känner att de är tvungna att gå igenom 

situationen med anestesi och operation, de har inget val om de vill bli friska. 

Upplevelserna av tröst hjälper patienterna att känna kontroll och komma över 

situationen när den är svårhanterbar (ibid.).  

 

Patienter som föredrar regionalanestesi 

Patienter som både varit med om att ha fått regional- och generell anestesi vid två olika 

tillfällen vid deras knä- eller höftplastikoperationer föredrar regionalanestesi (Webster, 
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Bremner & McCartney, 2011). Detta gäller speciellt dem som upplevt illamående, fått 

hallucinationer och känt sig kognitivt påverkade av den generella anestesin. Många 

patienter beskriver spontant negativ erfarenhet av den generella anestesin. De flesta 

deltagare beskriver en snabbare återhämtning och mindre smärta efter regionalanestesi 

men att operationsprocessen tar längre tid. Patienterna är snarare mer oroade för 

operationen än för anestesiformen och läkarens inrådan av anestesiform får ofta avgöra 

vilken typ av anestesi de ska använda. En del patienter beskriver rädslan av att vakna 

upp under operationen och höra ljud under operationsingreppet (ibid.).  

 

Psykologiska behov vid regionalanestesi 

Under operation vid regionalanestesi kan patienten känna sig utsatt då delar av kroppen 

är exponerad och integriteten kan vara hotad (Bergman, Stenudd & Engström, 2011). 

Tanken på att vara vaken under operation kan vara oroande och otäck för några då 

kontrollen och känseln i den bedövade kroppsdelen är förändrad (ibid.).  

Många patienter som får lokalanestesi är vakna och det kan orsaka psykologiska behov 

och det är därför viktigt att ta reda på och identifiera dessa behov för att kunna 

tillmötesgå dem (Mauleon, Palo-Bengtsson & Ekman, 2007). Även om dessa patienter 

får sedering kan höga ljud uppstå från apparatur vilket kan få patienten att uppleva 

stress, oro och ångest (Marran, 2005). Patienternas upplevda oro före operation har en 

direkt återkoppling på deras postoperativa återhämtande. Personalen på en 

operationsavdelning ska ha förmågan att uppmärksamma oron och har en viktig roll i 

behandlandet av den upplevda oron av patienter som ska genomgå lokal- eller 

regionalanestesi (ibid.). 

 
 

PROBLEMFORMULERING 

För de som inte tidigare genomgått en så kallad ryggbedövning kan det vara 

skrämmande med ett nålstick i ryggen. Flera studier visar att rädsla och oro uttrycks av 

många patienter inför operation och en tredjedel av de patienter som ska genomgå 

kirurgi i regionalanestesi är mycket oroliga före operation. Flertalet av patienterna 

skulle välja generell anestesi om de fick välja anestesiform. Oro för ryggsmärta, 

nervskada, förlamning, urinretention och smärta per- och postoperativt uttrycks vid 
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regionalanestesi. När patienterna tillfrågats om sin upplevelse av regionalbedövning har 

flertalet av studierna varit kvantitativa enkätstudier eller intervjustudier med 

standardiserade frågeformulär. De kvalitativa studier som hittats där man intervjuat 

patienterna om deras upplevelser av regional anestesi har varit inriktade mot äldre och 

dagkirurgiska patienter och jämförandet av upplevelsen av generell- och 

regionalanestesi. Antalet studier som fokuserar på patienters upplevelser och 

erfarenheter av att vara bedövad i spinalanestesi är få och det behövs ytterligare studier 

utifrån ett patientperspektiv för att kunna bedriva optimal omvårdnad vid 

regionalanestesi. 

 

 
SYFTE 

Syftet med studien är att belysa fenomenet att vara bedövad,  

utifrån patienters erfarenhet av spinalanestesi. 

 

Teoretisk referensram 

Studien fokuserar på patienters upplevelser och därmed bedöms en fenomenologisk 

livsvärldsansats vara ett fruktbart teoretiskt perspektiv. Fenomenologin har sina rötter i 

en filosofisk tradition och livsvärlden, ”lebenswelt”, är ett filosofiskt begrepp infört av 

Edmund Husserl (Bengtsson, 2005). Inom fenomenologin vill man gå tillbaka till 

sakerna själva och sakerna som avses är sakerna som fenomen, d v s  som  de visar sig 

för någon (ibid.). Fenomenologin kan beskrivas som individers erfarenheter i deras 

livsvärld (Polit & Beck, 2010). Den studerar individernas perspektiv på sin värld, 

försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetanden och 

förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser (Kvale, 1997). För att kunna 

förstå innebörden i en människas handlande försöker fenomenologin se saker och ting 

utifrån den personens perspektiv (Bryman, 2011). Livsvärlden är en värld som vi lever i 

tillsammans med andra människor och som vi står i ett kommunikativt förhållande till 

(Bengtsson, 2005). Vi lever i den dagligen, talar om den och tar den för given i alla 

våra aktiviteter (Bengtsson, 2001). Maurice Merleau-Ponty beskriver livsvärlden som 

ett ”vara-till-världen”, en kommunikativ relation till världen där kropp och själ bildar 

en integrerad helhet, en levd kropp. Den levda kroppen är vår tillgång till världen. Med 
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den levda kroppen befinner vi oss alltid i ett interaktivt förhållande till allt som vi möter 

i världen, varje förändring av kroppen medför därför förändringar av vår upplevelse av 

världen (ibid.).  

Den grundläggande innebörden i den fenomenologiska intentionalitetsteorin (riktadhet) 

är att subjektet alltid är riktat mot något annat än sig självt (Bengtsson, 2005). 

Intentionaliteten anger den oskiljaktiga samhörigheten av människan till världen (van 

Manen, 1990). Allt tänkande (upplevelser, minnen, föreställningar) är alltid tänkandet 

på något. Detsamma gäller för handlingar, höra är hörandet av något, fånga är 

fångandet av något. Intentionaliteten är bara tillgänglig för medvetandet i efterhand. 

Det är inte möjligt att uppleva någonting medans vi reflekterar över upplevelsen (ibid.).  

Det finns alltid en avsiktlig relation med de saker som utgör vår vardag (Dahlberg et al., 

2008). Vi förstår meningen med de sakerna vi använder och det vi ser omkring oss som 

sakerna och platserna som tillhör och betecknar vår värld (ibid.). Inom fenomenologin 

”lånas” andra människors upplevelser och deras reflektioner av upplevelserna, för att 

djupare förstå en aspekt av den mänskliga upplevelsen (van Manen, 1990). Vi samlar 

andra människors erfarenheter för att själva bli mer erfarna (ibid.). Fenomenologer 

argumenterar för att den levda erfarenheten ger mening till varje persons upplevelse av 

ett specifikt fenomen (Polit & Beck, 2010).  

 

Enligt Max van Manen (1990) finns det fyra grundläggande existentiella teman som 

förmodligen genomsyrar livsvärlden för alla människor, oavsett historia, kultur eller 

sociala situation. De fyra existentialerna som kan vara särskilt hjälpande som 

reflektionsguide i en fenomenologisk forskningsprocess är; Rummet (Lived space), 

Kroppen (Lived body), Tiden (Lived time) och Relationen (Lived human relation, lived 

other). Inom fenomenologin har de fyra existentialerna beskrivits tillhöra de 

fundamentala strukturerna av livsvärlden, med vilka alla människor upplever världen. 

Dessa fyra kan skiljas från varandra men inte separeras från varandra. I 

forskningsstudier kan de temporärt studeras i deras skilda aspekter men man ska förstå 

att en existential alltid framkallar de andra aspekterna (ibid.). 

 

Rummet (lived space). Vi reflekterar normalt inte över vår erfarenhet av rummet (van 

Manen, 1990). Ändå vet vi att ”rummet” vi befinner oss i påverkar hur vi mår. Att vara 

inne i en stor byggnad kan få oss att känna oss små, i ett öppet landskap kan vi känna 

oss utsatta eller fria och att vara i en trång hiss kan få oss att känna instängdhet. 
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Generellt kan sägas att vi blir det rum/utrymme vi är i. Hemmet, som metafor, har en 

speciell rumsupplevelse för oss. Det utgör en inre säker helighet där vi känner oss 

skyddade kan vara oss själva och där vi känner trygghet och tillit. Hemmet är där vi kan 

vara de vi är. Det finns kulturella och sociala konventioner associerade med rummet, 

som ger erfarenheten av rummet en särskild kvalitativ dimension t ex zonen personer 

behöver runt omkring sig för att känna sig komfortabla. Det verkar som om rummet är 

en kategori för att undersöka hur vi upplever vår dagliga tillvaro och existens (ibid.). 

 

Kroppen (lived body). Det fenomenologiska tänkandet om kroppen innebär att vi alltid 

är kroppsligen i världen (van Manen, 1990). När vi möter andra människor i deras 

värld, möter vi dem först av allt genom deras kroppar. På samma sätt framstår vi själva 

för andra som kroppar. I vår kroppsliga närvaro upplever vi något om oss själva och vi 

döljer alltid något samtidigt. Detta gör vi inte alltid medvetet eller avsiktligt utan som 

något naturligt. När kroppen är objektet i någon annans blick kan den förlora sin 

naturlighet eller så kan den förstärkas i sin form av att vara. Kroppen ter sig på olika 

sätt vid olika situationer beroende på vilken sinnesstämning vi befinner oss i. Upplevs 

kroppen som stark kan rörelserna som utförs spegla en handlingskraftig person medan 

en kropp som är sjuk eller nedstämd använder försiktiga och inte så kraftfulla rörelser 

som kan upplevas som svaga och bräckliga (ibid.).  

 

Tiden (lived time). Den fenomenologiska tiden handlar om den subjektiva upplevelsen 

av tiden i kontrast till den objektiva tiden eller klocktiden (van Manen, 1990). Tiden är 

vårt tidsmässiga sätt av att vara i världen. Att vara ung innebär att framtiden finns 

närvarande och att vara äldre innebär att dåtiden är mer närvarande. Tiden upplevs 

ibland gå fortare och ibland långsammare. Den kan uppfattas som att den går fortare 

när vi har trevligt och roar oss eller att den går långsammare när vi har tråkigt eller är 

oroliga. De tidsmässiga dimensionerna av dåtid, nutid och framtid utgör de horisonter 

av en persons tidsmässiga natur. Det vi har stött på under livet finns kvar som minnen 

eller glömda erfarenheter som på något sätt lämnar spår på vårt sätt att vara. Det kan 

vara på sättet vi för oss genom livet, hoppfullt och stärkt eller utslitet och slaget eller 

genom de gester vi har anammat från föräldrar, lärare, vänner och som vi har gjort till 

våra egna. Genom språket och orden vi använder som vi anammat från familjen, 

skolan, etniciteten binder vi oss till dåtiden. Dåtiden förändras under påtryckning och 

influenser av nutiden vilket påverkar vår förståelse av det vi var och det vi är nu. Det 
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förflutna förändrar sig självt i och med att vi möter en framtid som redan finns och tar 

form med förväntningar på vad livet kan föra med sig (ibid.). 

 

Relationer (lived human relation, lived other). Det är den levda relationen vi har med 

andra i det mellanmänskliga rummet som vi delar med andra (van Manen, 1990). När 

vi möter varandra möts vi på ett kroppsligt sätt genom att vi skakar hand eller genom 

att vi får ett fysiskt intryck av den andre beroende på hur den upplevs av oss. Även om 

vi lär känna någon annan person indirekt genom ett brev, en bok eller i telefon har vi 

oftast skapat oss ett fysiskt intryck av den andre. Detta kan senare bekräftas eller göra 

oss förvånade när personen ser annorlunda ut än vad vi förväntade oss. När vi möter 

den andre personen har vi en möjlighet att utveckla en kommunikativ relation som gör 

det möjligt för oss att överskrida oss själva. I relationen med föräldrarna upplever 

barnet en fundamental känsla av stöd och säkerhet som i slutändan låter honom eller 

henne mogna och bli en oberoende person. I en större existentiell bemärkelse har 

relationer och de kommunikativa relationerna kallats meningsfullheten och själva 

meningen med livet (ibid.).  

 

 

 
METOD 

Design 

Studien är empirisk och har en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning. För att 

studera världen som den visar sig för patienterna och få en fördjupad kunskap om hur 

deras upplevelser är att vara bedövade i spinalanestesi valdes semistrukturerade 

intervjuer som metod. 

 

Urval 

En förfrågan angående genomförandet av studien och ett godkännande inhämtades från 

verksamhetscheferna på anestesi- och ortopedkliniken vid det aktuella sjukhuset (Bil I, 

II, III). Därefter kontaktades den ortopedavdelning och mottagning som tar emot 

patienterna vid elektiva höft- och knäplastikoperationer. Vid ett avdelningsmöte 
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informerades om studien och dess syfte. Deltagarna var patienter som elektivt skulle 

genomgå höft- eller knäplastikoperation under våren 2012. Ett bekvämlighetsurval 

gjordes av de patienter som fanns inbokade till ortopedmottagningen inför anestesi- och 

preoperationsbedömningen under v 9-11.  Enligt Bryman (2011) görs ett 

bekvämlighetsurval när deltagare för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Det är 

vanligt att använda bekvämlighetsurval vid kvalitativ forskning enligt Polit & Beck 

(2010). Inklusions kriterierna var att patienterna skulle ha genomgått en höft- eller 

knäprotesoperation i spinalbedövning med eller utan sedering och kunna läsa och förstå 

svenska. Inom fenomenologin ska alla deltagare ha upplevt fenomenet som ska 

studeras (Bryman, 2011). Exklusions kriterierna var kraftig hörselnedsättning, 

förvirring eller psykiska besvär. Patienterna fick skriftlig information om studien av 

sjuksköterskan då de kom till ortopedmottagningen för anestesi- och 

preoperationsbedömningen, cirka två veckor före den planerade operationen (Bil IV). 

När de två veckor senare kom till ortopedavdelningen inför operationen, kunde de som 

önskade delta i studien lämna sitt informerade samtycke (Bil V). Patienterna påmindes 

återigen om studien vid utskrivningssamtalet av sjuksköterskorna på avdelningen. De 

första sex patienterna som lämnade sitt informerade samtycke till att delta i studien 

kontaktades. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

De patienter som skrivit på ett informerat samtycke kontaktades via telefon eller mejl 

för datum och plats för intervjuerna. Patienterna bestämde själva var och när intervjun 

skulle äga rum. Alla intervjuerna genomfördes i patienternas hem mellan 20 mars till 2 

maj, cirka en till tre veckor efter operationen. Intervjuerna tog mellan 25-45 minuter 

och spelades in med en Iphone mobiltelefon via appen Röstmemon. Det inspelade 

intervjumaterialet fördes sedan över till en kodlåst datafil. Sex intervjuer genomfördes 

med fyra kvinnor och två män mellan 54-83 år och detta ansågs räcka för denna studie. 

Enligt litteraturen baseras antalet deltagare på den information som fåtts in och det 

finns inga givna regler för hur många deltagare som behövs i kvalitativa studier (Polit 

& Beck, 2010). Deltagarna var alla kognitivt adekvata, talade och förstod svenska och 

hade genomgått en elektiv höft- eller knäplastikoperation. Före intervjun informerades 

personerna igen om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 
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intervjun. Likaså kunde de kontakta mig om de inte längre önskade att medverka i 

studien. En intervjuguide med semistrukturerade intervjufrågor användes som stöd 

under intervjuerna (Bil VI). Enligt litteraturen används en intervjuguide vid 

semistrukturerade intervjuer för att täcka relevanta frågeområden och intervjuaren 

uppmuntrar deltagarna att tala fritt om huvudfrågorna i guiden, intervjuprocessen är 

flexibel (Bryman, 2011; Polit & Beck, 2010).  En pilotintervju gjordes med en person 

som genomgått motsvarande ingrepp för att testa intervjuguiden och 

ljudbandsupptagningen. Inga frågor ändrades efter pilotintervjun och pilotintervjun 

användes inte i datamaterialet.  

 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 1997). 

Frågorna formulerades så att deltagarna kunde beskriva sina erfarenheter av att vara 

bedövade vid en elektiv höft- eller knäplastikoperation. Det var öppna frågor som 

ställdes om fenomenet att vara bedövad där de intervjuade fick tala fritt utifrån sina 

erfarenheter av spinalanestesi och följdfrågor ställdes under intervjun för att få ännu 

utförligare beskrivningar av fenomenet. Följdfrågor som ställdes kunde vara; kan du 

berätta mer om hur du upplevde bedövningen? Du sa att du upplevde att tiden gick 

ganska fort, kan du berätta mer om hur du upplevde tiden? Du sa att du har velat vara 

vaken, du får gärna berätta mer om hur du upplevde att vara vaken under bedövningen.  

 

Under intervjuerna lyssnades det så uppmärksamt som möjligt på vad deltagarna 

berättade för att kunna ställa så öppna följdfrågor som möjligt som ytterligare kunde 

beskriva deras upplevelser, enligt den kvalitativa intervjumetoden. Intervjuaren 

försökte även leda tillbaka deltagarna till ämnet med hjälp av intervjuguiden när de 

ibland kom utanför ämnet. Enligt Kvale (1997) karakteriseras forskningsintervjun av en 

metodologisk medvetenhet om frågeformer, fokusering på det dynamiska samspelet 

som utvecklas mellan intervjuaren och intervjuad och med en kritisk uppmärksamhet 

på det som sägs, jämfört med det vardagliga samtalet.  

Intervjuerna avslutades med att personerna fick frågan om de hade något mer de ville 

tillägga om sin erfarenhet av att vara bedövade. 
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Dataanalys 

Allt datamaterial transkriberades ordagrant och intervjuerna skrevs ner i datafiler från 

ljudbanden. Därefter lästes datamaterialet igenom i sin helhet samtidigt som materialet 

lyssnades igenom, för att försäkra om att allt material kommit med. Intervjuerna skrevs 

ut till papperskopior och lästes igenom flera gånger. Datamaterialet bestod av 54 sidor 

text med cirka 26000 ord. Texterna lästes flera gånger för att få en känsla för helheten 

och för att söka efter mening och få en djupare förståelse för materialet (Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström, 2008). Textmaterialet lästes så för att kunna identifiera 

deltagarnas upplevelser av att vara bedövade. Databearbetning skedde därefter med att 

materialet delades upp i delar och meningsenheter valdes ut med en selektiv metod för 

att beskreva fenomenet att vara bedövad. Enligt van Manen (1990) används den 

selektiva strategin när man vill belysa och lyfta fram de meningar eller delar av 

meningar som är väsentliga för erfarenheten. De uttalanden eller fraser som verkar 

särskilt talande om fenomenet beskrivs och lyfts fram (ibid.). Av varje studiedeltagare 

minskades texten ner till mer hanterbara meningsenheter i form av beskrivande citat 

och kategorier togs fram som beskrev varje persons upplevelser av fenomenet. När 

betydelsen beskrevs och tolkades, kom nya betydelser av fenomenet fram och nya 

underrubriker skapades. Denna reflektion gjordes vid flera tillfällen tillsammans med 

handledare och medstudenter vid flertalet seminarium. Syftet med den 

fenomenologiska reflektionen är att försöka fånga den väsentliga betydelsen av 

fenomenet (van Manen, 1990). Olika teman ska motsvara reflekterandet av den levda 

erfarenheten, ett tema ska fånga fenomenet som man försöker förstå. Fenomenologiska 

teman kan förstås som strukturerna av erfarenheten och bör formuleras i så vardagligt 

språk som möjligt (ibid.). 

 

En fördjupad tolkning gjordes av det transkriberade intervjumaterialet enligt de fyra 

grundläggande existentiella teman som beskrivs av van Manen (1990). Dessa 

existentialer; rummet (lived space), kroppen (lived body), tiden (lived time) och 

relationer (lived human relation), användes som en reflektionsguide i analysprocessen 

(ibid.). Van Manens fenomenologi används bland annat i studier gjorda av 

sjuksköterskor (Aghamohammadi-Kalkhoran, Valizadeh, Mohammadi, Ebrahimi & 

Karimollahi, 2012; Dowling, 2007; Jefferies & Clifford, 2009; Johnson, 2004; 

Krumwiede & Krumwiede, 2012; Pratt, 2012). 
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Exempel på en analysenhet enligt den selektiva strategin av meningsenheter (van 

Manen, 1990) 

Textmaterial                          Meningsenhet      Kategori 

Jag vet ju förnuftsmässigt 
att det är min kropp men i 
och med att den är 
bedövad så det enda man 
känner är rystningarna i 
kroppen när dom tar till 
våld för att genomföra det 
dom behöver göra. På 
samma gång så känns det 
ju som att man är utanför 
kroppen i och med att man 
är bedövad. 

På samma gång så känns 
det som man är utanför 
kroppen i och med att man 
är bedövad 

Att uppleva sin kropp 
utifrån 

 

 

Förförståelse 

Problemet med en fenomenologisk studie är inte alltid att vi vet för lite om fenomenet 

vi vill undersöka utan att vi vet för mycket (van Manen, 1990). Vår förförståelse, 

antaganden och förmodanden kan få oss att tolka typen av fenomenet innan vi har fått 

grepp om den fenomenologiska frågan. Det är bra att förtydliga våra förförståelser, 

uppfattningar, övertygelser, fördomar, antaganden, förutsättningar och teorier. Vi ska 

inte glömma eller dölja dem utan istället hålla dem medvetet i schack och på avstånd 

(ibid.). Utan förförståelse kan det inte finnas en förståelse men förförståelsen får inte ta 

överhand och hindra förståelsen (Dahlberg et al., 2008). Inom livsvärlden kan inga 

forskare undgå förförståelse men man måste lära sig att hålla den i schack, reflektera 

över den och förstå konsekvenserna av den. Som forskare gäller det att sträva efter att 

sätta sin förförståelse åt sidan för att kunna höra vad de intervjuade berättar och för att 

kunna förstå det annorlunda i livserfarenheterna som inte alltid matchar ens egna. 

Förförståelse är ett sätt att uttrycka vårt engagemang och vår inblandning i livsvärlden. 

De flesta människor har någon personlig erfarenhet av sjukdom. Om t ex en 

sjuksköterska hade föräldrar som stöttade med kärleksfull vård under barndomens 

sjukdomar, kan denna vårdande attityd användas som modell i dennes profession 

(ibid.). 
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Jag arbetar som anestesisjuksköterska på det aktuella sjukhuset där deltagarna i studien 

opererats och vårdats. Patienter som genomgår en höft- eller knäprotesoperation har jag 

vårdat på anestesiavdelningen i sex år. Jag har en erfarenhet och kunskap om hur 

proceduren går till, hur de tas om hand under bedövningen och operationen samt efteråt 

på uppvakningsavdelningen. Jag har även en uppfattning om hur patienterna hanterar 

och tar sig igenom hela situationen med att vara ryggbedövade. Denna förförståelse 

ledde fram till de frågor som ställdes i studien. Jag har under intervjuerna och analysen 

varit observant på min förförståelse och försökt sätta den åt sidan för att så 

förbehållslöst som möjligt lyssna på och förstå deltagarnas upplevelser. Under analysen 

har detta kunnat göras med hjälp av att få andras reflektioner på texten av handledare 

och medstudenter vid kursens olika seminarium.  
 

 
ETISKA ASPEKTER 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer är grunden för studiens etiska förhållningssätt 

(World Medical Association Declaration of Helsinki, 2008). Informations- och 

samtyckeskravet tillgodosågs då deltagarna fick skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte och betänketid fanns innan medgivande lämnades. Deltagandet var 

frivilligt och deltagarna kunde när som helst avsluta sin medverkan i studien om de 

ville utan att det fick någon negativ konsekvens för deras fortsatta omhändertagande. 

Deltagarna fick skriva på ett informerat samtycke (bil. 5) inför studien där de  

informerades om undersökningens generella syfte, hur undersökningen var upplagd, att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att dra sig ur studien när som helst (Kvale,  

1997, Bryman, 2011). Skriftligt godkännande inhämtades av verksamhetscheferna för  

Anestesi- och Intensivvårdskliniken och Ortopedkliniken på det aktuella sjukhuset 

innan studien och datainsamlingen påbörjades (Bil II, III). Konfidentialitetskravet 

uppfylldes då allt material avidentifierats och behandlats konfidentiellt och att endast 

författare och handledare kommit att ta del av det obearbetade datamaterialet. 

Konfidentialitet innebär att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas. Att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att 

förändra namn och identifierande drag är viktigt vid redovisning av intervjuer (Kvale, 

1997; Bryman, 2011). Allt datamaterial fanns på en låst datafil (ljudfiler och 

transkriberat material) som endast författaren hade tillgång till. Personuppgifter måste 
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förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem (Bryman, 2011). Allt 

datamaterial kommer efter examensarbetets godkännande att raderas från datafilen. 

Resultatet av studien kommer att finnas med i författarens magisteruppsats, i enlighet 

med nyttjandekravet. Det innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer 

endast har använts för forskningsändamålet (ibid.). Deltagarna har inte vårdats av eller 

träffat mig före, under eller efter bedövningen och operationen, då jag var placerad på 

andra operationssalar under tiden studien pågick. 

 

 
 

RESULTAT 

Fenomenet att vara bedövad beskrivs och presenteras utifrån de olika existentiella 

temana från den teoretiska referensramen; den levda kroppen, det levda rummet och 

relationer och den levda tiden. Det levda rummet och relationer blir sammanslagna till 

ett tema då den kommunikativa relationen så påtagligt finns i rummet på en anestesi-

och operationsavdelning. Den levda kroppen och den levda tidens teman presenteras 

var för sig.  

 

 

Den levda kroppen har kategorierna;  

Att vara bedövad upplevs som en känsla av att vara utanför sin kropp,  

Kroppen överlämnas i någon annans ansvar under tiden den är bedövad,  

Kroppen stängs av för obehagliga intryck under tiden den är bedövad,  

Att bli bedövad upplevs odramatiskt och smärtfritt och 

Att bli bedövad upplevs obehagligt och smärtsamt. 

 

Det levda rummet och relationer har kategorierna;  

Att uppleva avslappning, förnöjsamhet och att vara väl omhändertagen i ett tryggt rum, 

Att uppleva osäkerhet, otillräckligt med information och kommunikation i ett otryggt 

rum,  

Att vilja vara vaken och välja det medvetna rummet och att vilja sova och välja det icke 

medvetna rummet.  
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Den levda tiden har kategorierna;  

Att finna sig i tiden genom att vila, vänta och tänka på något annat,  

Att uppleva tiden som svåruppfattad och  

Att uppleva tiden som lång. 

 

 

 

Den levda kroppen 

1.1.1 Att vara bedövad upplevs som en känsla av att vara utanför sin kropp  

Att bli och vara bedövad är en ny kroppslig upplevelse för flera personer. Hur är det att 

uppleva sin kropp bedövad?  Hur känns det att vara bedövad i stora delar av kroppen? 

Det är som en känsla att vara utanför sin kropp när man är bedövad. Beskrivningar av 

hur personer ser sina ben lyftas och hur de får insatt urinkateter utan att det känns 

någonting. De blir tvättade, opererade och borrade i benmärgen utan att det upplevs 

som obehagligt. 
 

Jag känner ingenting och man fick ju en kateter sen i urinröret, det känner man ju heller 

ingenting av. Så det är ju jätte skönt att slippa det, för det är inget skönt. Sen så höll dom på och 

bankar och tvättar och man kände ingenting. Dom lyfte benet, aha har du lyft upp benet? Ok. Så 

det var inget. (P 3) 

 

Dom talade om att det skulle låta lite grann. Jag skulle höra när dom sågade och knackade. Jag 

låg och tänkte, det där låter inte värre än när grannen sågar ved på sin tomt på landet. Så det var 

inget som störde mig, det var bara intressant. Jag hade läst i en tidning att när dom har fått bort 

det som är skadat så tar dom den förlängda spetsen på apparaten och borrar in den i benmärgen. 

Det vet jag att jag läste om och tänkte att det där vill jag inte vara med om men det var inget 

obehag det heller. (P 1) 

 

Jag vet ju förnuftsmässigt att det är min kropp men i och med att den är bedövad så det enda 

man känner är rystningarna i kroppen när dom tar till våld för att genomföra det dom behöver 

göra. På samma gång så känns det ju som att man är utanför kroppen i och med att man är 

bedövad. Jag tycker inte att det känns någonting men när man berättar för bekanta att jag har 

varit vaken under operationen och att dom tar fram cirkelsågen, borrmaskinen och släggan för 

att slå i dom här tapparna, då är det väldigt många som ryser men det berör inte mig. (P 6)  
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En beskrivning av upplevelsen av att benen är bedövade är som att dela säng med ett 

par timmerstockar. Den bedövade kroppen och vad som går att göra med den upplevs 

förvånande och intressant.  
 

Det var väl nere på uppvaket sen som det kändes konstigt att jag låg i sällskap med en 

timmerstock, faktiskt så kändes låret så ovanför knät (P 1) 

 

Jag är mest förvånad av att man klarar av att göra det och att jag inte känner någonting av att 

man kapar av benet. Jag känner ingenting. (P 3). 

 

Jag var mest fascinerad av den här känslan att man får ett stick och så försvinner underkroppen. 

Den verkligen försvann ju, man kan inte vicka på tårna hur gärna man än vill. Är det så här det 

är att vara förlamad? Det var mera en intressant upplevelse för mig. (P 5) 

 

Några personer upplever sina bedövade kroppar som vore den utanför dem själva. Det 

är som om underkroppen inte tillhör den egna personen för ett tag. Kroppen finns där 

men upplevs inte på samma sätt under tiden den är bedövad. Upplevelsen av att 

kroppen inte känns är inte obehaglig men annorlunda. Det är inte skrämmande, 

smärtsamt eller obehagligt. Fenomenologiskt är vi kroppsligen i världen och vi 

upplever världen genom kroppen (van Manen, 1990). Upplevelsen förändras utifrån 

vilken situation eller vilken känsla vi befinner oss i. (ibid.). Kroppen upplevs på ett nytt 

sätt, när den är bedövad och inte finns under tiden förberedelserna och operationen 

pågår. Det nya sättet kroppen upplevs på verkar inte alltid vara så skrämmande, snarare 

annorlunda, intressant och inte så märkvärdigt. Delar av kroppen upplevs som en 

maskindel som ska repareras när det sågas, borras, bankas, knackas och kapas i 

kroppen. Förnuftsmässigt rör det sig om ens egen kropp men känselsinnet upplever 

ingenting.  

 

 

1.1.2 Kroppen överlämnas i någon annans ansvar under tiden den är 

bedövad 

Att befinna sig på en operationsavdelning och att förberedas för sin egen operation 

samt genomgå en operation upplevs stressande för flertalet människor. Hur upplever 

och vad gör människor som utsätts för nya upplevelser i denna miljö? I intervjuerna 

beskrivs en upplevelse av att överlämna kroppen till någon annan att ansvara för den 
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under tiden den är bedövad och ska opereras. När man har kommit så långt som till 

operation förlitar man sig på att andra vet vad de gör och kan ta hand om ens kropp på 

ett säkert sätt.  
 

Så överlämnar jag min kropp så här, varsågod nu litar jag på att ni tar hand om den och så får jag 

ta hand om den sen när jag kommer ut från det här. Ungefär så ja. Det är en strategi jag har 

använt faktiskt, så jag inte stressar upp mig. (P 2)  

 

Jag har den filosofin att ska jag in där så måste jag ha bestämt mig i förväg. Jag kan ju inte 

misskreditera personalen när jag ligger där, då måste jag ju lita på dem fullständigt. Det hade jag 

inga bekymmer med. (P 3) 

 

Det är med en förutbestämd strategi som överlämnandet av kroppen sker med en känsla 

av tillit och tilltro till att personalen kan ansvara för den under tiden operationen pågår.  

 

 

1.1.3 Kroppen stängs av för obehagliga intryck under tiden den är bedövad 

Att ha lärt sig att inte känna efter så mycket, då går allting bra beskrivs. Det blir inte så 

obehagligt om alla intryck som kroppen utsätts för inte behöver tas in och bearbetas, är 

erfarenheten.  
 

Jag hade en mamma som visst hur hon skulle hantera små oroliga barn. Hon sa; Känn inte efter 

så förbaskat. Så det brukar jag citera genom livet att man ska inte känna efter så förbaskat så går 

det bra. Kroppen var inställd på att inte låta sig besväras. (P 1) 

 

En annan strategi är att gå in i sig själv när något är obehagligt och skrämmande för att 

uthärda situationen. Att stänga av sin kropp för stunden genom att flytta in i sig själv 

hjälper under tiden kroppen är med om bedövningen och operationen.  
 

När det är obehagligt så flyttar jag på något sätt in i mig, så vet jag att nu ska det här ske, så det 

är ingenting som jag måste fundera över eller ta in. (P 2) 

 

När kroppen är föremål för någon annans blick, eller i det här fallet i någon annans 

ansvar, kan kroppen överträffa sitt eget jag och dess normala förmåga, enligt van 

Manen (1990). Personerna objektiverar den egna kroppen när den utsätts för förväntade 

obehagligheter och nya erfarenheter som att genomgå en stor operation som knä- eller 
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höftledsplastik. Denna förmåga gör det lättare att hantera hela situationen och klara av 

något nytt. Kroppen upplevs då som att den är inställd på att inte låta sig påverkas. 

Kroppen blir någon annans att ansvara för, som ett objekt som blir personalens ansvar 

under tiden operationen och förberedelserna pågår. Med dessa strategier att överlämna 

och stänga av kroppen objektiverar personerna sin kropp och klarar av att utsätta sig för 

obehagligheter och kan som van Manen beskriver överträffa sitt eget jag och dess 

normala förmåga. En tillit till personalen behövs också för att klara av att lämna över 

kroppen i någon annans händer och ansvar. Personerna upplever världen med kroppen 

men väljer att med strategier inte uppleva allt omkring dem hela tiden. De kan i 

situationer välja bort att uppleva och ta in omgivningen med sin kropp, genom att flytta 

in sitt medvetande i sitt innersta väsen. Personerna har en förtröstan och tillit att helt 

kunna släppa sin fysiska kropp, överlämna sin kropp och göra den till någon annans 

arbetsfält, under tiden den är bedövad.  

 

1.1.4 Att bli bedövad upplevs odramatiskt och smärtfritt 

Nervositet och oro kan finnas inför att få en ryggbedövning och att bli stucken i ryggen. 

Inte sällan har människor hört av andra eller läst om obehagligheter och komplikationer 

som kan uppstå i dessa situationer. Hur är upplevelsen av att få en ryggbedövning, att 

få själva sticket i ryggen? En del upplever att spinalbedövningen kan vara utan obehag 

trots att oro funnits om motsatsen. Upplevelsen av bedövningssticket och bedövningen 

är positiv, odramatisk och smärtfri. 
 

Jag har varit orolig förut för ryggbedövning, så det kan jag säga att det behöver jag inte vara 

längre. Jag har trott att den här sprutan skulle göra jätte ont men jag märkte den ju knappt. Jag 

tänkte inte på sticket. (P 2) 

 

Första gången var en väldigt, väldigt positiv upplevelse. Det gick väldigt bra att ta den här 

bedövningen då. Jag satt upp och kutade lite och så sa han till mig att andas in och andas ut 

kraftigt och så gjorde jag det. Sen så tog han den där och sen var det klart och det var inte 

dramatiskt och gjorde inte ont. Ett stick och så var det klart. (P 5) 

 

Sticket kändes knappt. Bedövningen var inte negativ på något sätt, den har bara varit positiv och 

har inte förorsakat några problem varken under själva bedövningen eller när den läggs eller 

efteråt. (P 6) 
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Bedövningssticket var som ett litet vaccinationsstick. Det var jag förvånad över för jag har ju 

testat min ryggmärgsvätska en gång och det var ju ett stick som kändes ganska djupt ner och det 

här kändes ju ingenting egentligen. (P 1) 

 

 

1.1.5 Att bli bedövad upplevs obehagligt och smärtsamt 

Andra upplever bedövningssticket som smärtsamt och obehagligt. De är besvikna och 

vill inte göra om det någon mer gång. 
 

Hon höll på där bakom ryggen och plötsligt gjorde det bara så fruktansvärt ont, jag kände det 

som hon körde in någon stor grej. Den här iden att man ska slappna av, det går ju inte när hon 

håller på bakom ryggen och det bara gör skitont. Jag upplevde att det var ganska läskigt att sitta i 

en sådan här ställning och det gör ont och man vet inte riktigt vad som händer och varför det 

blev så här nu. Det behöver ju inte göra ont. Då kände jag att det här vill jag nog inte göra om 

någon mer gång. (P 5) 

 

Så sa han att nu sticker det till och det gjorde det och då fick jag sådant där lugnande och så 

stack dom då in den där sprutan och det gick väl bra och sen så stack dom en gång till och det 

gjorde så vansinnigt ont alltså. Jag kommer ihåg den där smärtan fortfarande. Så fick hon sticka 

en tredje gång, så det där vill jag absolut inte vara med om något mer. Jag är väldigt besviken, 

det är jag. (P 4) 

 

Bedövningssticket kan upplevas som obehagligt och smärtsamt men att det ändå är 

överkomligt. 
 

För mig var det inget bekymmer. Det enda som var lite bökigt för dom var att få in nålen, så 

dom gjorde väl tre fyra försök tror jag innan dom fick dit den. Det var inget skönt. När inte 

bedövningen tar först innan dom ska in med nålen, det är inget skönt. Det är klart att det gör ont, 

det är inte skönt när någon håller på och pillar i ryggraden, det vill jag inte påstå men det var ju 

överkomligt. (P 3) 

 

Fenomenologiskt är vi kroppsligen i världen och vi upplever världen genom kroppen 

och enligt van Manen (1990) förändras upplevelsen av den egna kroppen utifrån vilken 

situation eller vilken känsla vi befinner oss i. Tidigare positiva upplevelser av 

ryggbedövning eller liknande situationer kan hjälpa personerna till ytterligare en positiv 

upplevelse. Erfarenheter och upplevelser från den tidigare bedövningen är det som 

personerna förhåller sig till. Tidigare positiva upplevelser kan användas på nya 

situationer och fler bra erfarenheter kan läggas på varandra. Känslan personerna 
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befinner sig i; lugna, trygga och omhändertagna kan också påverka upplevelsen i 

kroppen. De som tidigare varit oroliga för bedövningssticket men som inte upplever 

något obehag får en positiv upplevelse som gör att de kan genomgå upplevelsen igen 

om det skulle behövas. Personerna som varit med om en smärtsamt och traumatisk 

situation kan ha svårt att uppleva mötet med en liknande situation på ett positivt sätt. 

Erfarenhet finns att det kunde ha varit på ett annat mindre smärtsamt sätt. Det 

smärtsamma vill inte upplevas igen, minnet i kroppen finns bevarat och vill inte erfaras 

igen. Om personerna upplever oro, otrygghet och inte känner sig väl omhändertagna 

kan smärtupplevelsen förstärkas och ge en negativ erfarenhet av att få ryggbedövning 

och något de inte vill utsätta sig för igen. Att få en ryggbedövning med ett stick i 

ryggen kan vara odramatiskt och knappt märkbart medan att få flera stick kan upplevas 

som svåra smärtor och ge bestående negativa minnen. 

 

Det levda rummet och relationer 

Att befinna sig som patient på en anestesi- och operationsavdelning omgiven av olika 

personalkategorier är rimligen en speciell erfarenhet för de flesta. Hur beskrivs 

upplevelsen av denna miljö av de intervjuade personerna?  

 

1.1.6 Att uppleva avslappning, förnöjsamhet och att vara väl omhändertagen 

i ett tryggt rum 

Upplevelser finns av att vara avslappnade, förnöjda och väl omhändertagna av 

personalen på anestesi- och operationsavdelningen. Personalen är uppmärksamma, 

tillgängliga och kunniga vilket ger en trygghet som gör rummet och upplevelsen på 

operationsavdelningen mindre skrämmande.  
 

Ja dom var jätte rara. Då i början där nere var dom flera stycken på narkosen och pratade så 

lugnt och fint. Jag låg och kände mig trygg. (P 2) 

 

Det var en trevlig tjej som satte in katetern, ja det var bra där. Där kände man sig trygg, för där 

såg man att dom var proffs. Det märkte man ju direkt, så fort dom sätter in en droppkateter, det 

kändes ju inte. Då känner man att dom kan sin sak. (P 4) 
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Upplevelsen kan vara positiv på anestesi- och operationsavdelningen genom känslan av 

trygghet och tillit till personalen, vilket hjälper personer till att känna sig avslappnade 

och förnöjda. De beskriver en trygghet av mycket personal som presenterar sig och som 

informerar om vad de ska göra och vad som görs med dem. Att bli tilltalad med sitt 

namn ger känslan av att vara helt unik. 
 

Det var mycket personal. Dom kom och hämtade mig till ett förberedelserum inför operationen, 

det var narkosen och dom presenterade sig väldigt noggrant med namn och yrkesuppgifter och 

talade om vad dom skulle göra. Det lät spännande tyckte jag. Dom tog god tid på sig, det var 

lugnt. Så blev det lite småprat och så där under tiden. Jag kände mig helt förnöjd där jag låg  

(P 1). 

 

Alla var så fantastiska runtomkring, tilltalar en alltid med förnamn. Jag fattar ju att det finns på 

monitorn där men känslan var att man var helt unik och blev så väl omhändertagen. Dom har 

varit vänliga och tagit hand om en och småpratar och håller en lugn. (P 5) 

 

Personalen är säkra och reagerar fort när det händer något fysiskt med deras kroppar 

och det inger trygghet. Upplevelser finns av att personalen vill väl och månar om 

personerna under förberedelserna och operationen, under tiden de är bedövade. 
 

Det var nästan obehagligt en kort stund där, jag tyckte jag nästan att jag får panikångest, nu får 

jag svårt att andas kändes det som och jag sa till dom att nu känns det som ett litet tryck över 

revbenen och dom var genast där och kollade någonting, som jag inte vet vad det var. Det är 

lugnt sa dom och jag brukar inte vara så hysterisk så det blev ju lugnt och efter några ögonblick 

till så glömde jag bort det där, då var andningen helt normal. I och med att dom genast kände 

efter och så där så blev jag ju trygg, här tillåts inga reaktioner som inte ska vara, tänkte jag. (P 1) 

 

Jag kunde sova, inga bekymmer, jag litar på dom fullständigt. Jag tycker dom är underbara, 

fantastiska människor. Bra personal som tar hand om en (P 3). 

 

Det trygga rummet verkar finnas i det väl fungerande sociala rummet. Enligt van 

Manen (1990) reflekterar vi normalt inte över vår erfarenhet av rummet, ändå vet vi att 

rummet vi befinner oss i påverkar hur vi mår. Vårt hem har en speciell rumsupplevelse 

för oss. Hemmet utgör en inre säker helighet där vi känner oss skyddade, trygga och 

kan vara oss själva. Hemmet är där vi kan vara det vi är, beskriver han. När deltagare 

beskriver sig förnöjda, väl omhändertagna, lugna och trygga kan detta med van Manen 

tolkas som att de känner sig hemma. En vänlig, lugn personalgrupp som småpratar med 
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personerna medans de arbetar och tar hand om dem ger en trygghet och tillit som gör 

att personerna kan vara det de är, sig själva. Personerna upplever att de får vara den 

person de är, inte bara en patient med en skadad kroppsdel, en i den långa raden som 

ska opereras. Personerna upplever trygghet när de blir bekräftade, sedda och tilltalade 

med namn av en lugn personal som presenterar sig och informerar om vad som sker 

och gör dem delaktiga. Känslan av att vara helt unik infinner sig speciellt när personer 

bekräftas med sitt namn av personalen. Med van Manen kan detta tolkas som att vi har 

en relation i rummet vi delar med andra som ger oss en meningsfullhet. När vi möter 

den andra personen har vi därmed en möjlighet att utveckla en kommunikativ relation 

som utgör grunden för en tillitsfull och professionell relation.  

 

1.1.7 Att uppleva osäkerhet, otillräckligt med information och kommunikation 

i det otrygga rummet 

Att känna sig otrygg med personalen upplevs då man inte får tillräckligt med 

information och kommunikationen inte fungerar vid bedövningen. Personalen berättar 

inte vad de gör bakom ryggen eller vem som genomför bedövningen. Känslan av att 

vara ett objekt infinner sig. 
 

Först kom det in en kvinna och hon presenterade sig inte och så var hon bakom mig och jag 

trodde det var någon undersköterska eller någon som skulle hämta något, jag förstod ingenting. 

Sen stack hon och då var det den här kvinnan som skulle lära sig. Det måste man ju informera 

om så att det är ok. Jag kände mig inte trygg när det var någon som skulle lära sig och dom inte 

hade informerat om det. Väldigt dålig stil.  (P 4) 

 

Jag upplevde inte att hon pratade med mig direkt utan hon sa till dom andra; Det går inte, jag får 

lägga en lokalbedövning och sen lägga den här. Man måste kommunicera, inte bara bedöva ett 

objekt. Ska man prata ska man inte stå bakom ryggen på någon utan man måste komma och 

säga att nu ska jag göra så här och du gör så här så blir det bra. Jag är ju intresserad av att hjälpa 

till, jag är inställd på att samarbeta men för henne var jag mer ett objekt som skulle bedövas.  

(P 5) 

 

Ryggbedövningen beskrivs även som smärtsam. Det görs flera stickförsök vilket ger 

känslan av att vara som en försökskanin och händelsen vill inte upplevas så här någon 

mer gång. Det blir inte som det informerats om före operationen att bedövningen ska 

sitta i flera timmar. Tvärtom känns det när operatören börjar operera, mycket läkemedel 
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ges och upplevelsen finns att bedövningen släpper snabbt efteråt och att smärtor då 

erfars.  
 

Sen åkte jag in på operationssalen och sen kom läkaren in och då kände jag när han började. Jag 

känner när du håller på där nu, sa jag. Då fick jag en massa smärtstillande i sprutan, då var jag 

väldigt lummig, sen somnade jag efter ett tag, så jag fick nog väldigt mycket sånt. Det tycker jag 

var en väldig miss. Jag vill känna mig trygg och det gjorde jag inte där, inte ett dugg. (P 4) 

 

Jag tror inte den tog ordentligt alltså. Den informationen jag fick var att man skulle välja den här 

ryggbedövningen, för då sitter bedövningen i så pass länge så man slipper ta en massa tabletter 

men det gjorde den ju inte. Jag trodde den skulle sitta i fem sex timmar men det gjorde den ju 

inte. Så jag fick smärtstillande på uppvaket. Så jag vet inte, försökskanin var jag. (P 4) 

 

Att vara vaken under operationen kan bli en traumatisk upplevelse. Att höra hur 

ortopeden svär gör patienter rädda för att operationen inte ska gå att genomföra. Att få 

höra hur operatören pratar negativt om protesen och informerar i undervisningssyfte är 

ingen information som patienter önskar höra under operationen. 
 

Jag har aldrig hört den här ortopeden svära men så plötsligt får jag höra honom svära långa 

ramsor. Jag blev jätte rädd och tänkte att jaha nu har han upptäckt att jag var en sån som inte kan 

ha protes, det var ju synd att dom hann skära upp mig. Det är klart att då blev jag ju rädd men 

kunde fråga direkt; Vad är det som händer? (P 5) 

 

Det satt någon med som han berättade för vad han gjorde och då kan jag ju känna att det där 

behöver jag ju egentligen inte lyssna på. Jag hörde hur han sa att den här patienten är väldigt ung 

så hon kommer att få en helprotes sen och då ligger man under operationen och tänker nu pratar 

han om nästa gång, det behöver jag inte höra. Han sa någonting om att den här typen av protes 

som jag har den har fallit lite i vanrykte. Jag hade nästan lust att ropa; Nej sätt in en bättre. Den 

typen av uppgifter och information behöver ju inte jag som patient. Onödigt att höra det då och 

känna att under denna operation så pratar han om nästa liksom. (P 5) 

 

Det otrygga rummet verkar finnas när det sociala rummet är otillräckligt. Att inte bli 

sedd, tilltalad och tillfrågad inger otrygghet och avsaknad av delaktighet förminskar 

människan. Otrygghet upplevs då personalen inte presenterar sig, informerar och 

kommunicerar vad som sker vid bedövningen och när bedövningen inte blir som 

förväntad. Att uppleva sig som ett objekt som ska bedövas förminskar personen, det 

man är och tryggheten och tilliten upplevs aldrig. När andra objektiverar din person 

försvinner tryggheten och rädsla och oro inträder. Detta sker då personer blir pratade 
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om i andra person i negativa ordalag och när personer upplever sig att bara vara ett 

objekt som ska bedövas och opereras. När personalen inte förmår att möta varje person 

som en egen individ, med att bekräfta det de är, uppstår inte tillit och förtroende hos 

personerna och otrygghet upplevs i operationsmiljön. Hemmet utgör en inre säker 

helighet där vi känner oss skyddade, trygga och kan vara oss själva och motsatsen kan 

vara känslan av hemlöshet enligt van Manen (1990). Känslan att vara hemlös blir 

upplevelsen i en otrygg miljö. 

 

1.1.8 Att vilja vara vaken och välja det medvetna rummet och att vilja sova 

och välja det icke medvetna rummet.  

En del personer vill vara vakna och har inga bekymmer med att höra eller se vad som 

sker med deras kroppar under operationen. Upplevelsen på operationssalen är rolig och 

intressant. Det är viktigt är för dem att få vara vakna och medvetna om vad som händer 

med dem under operationen och att uppleva att de har kontroll över situationen. 
 

Hon frågade om jag ville vara vaken under operationen eller om dom skulle söva mig och det 

var ju en svår fråga att svara på för man vet ju inte men jag sa till dom att bara jag inte kommer 

att få obehag, att jag mår illa eller något sådant, så vill jag nog gärna vara vaken. Det är nästan 

skrattretande för jag tyckte det var en rolig och intressant upplevelse att vara vaken under 

operationen. Det är väl härligt att kunna säga. (P 1) 

 

Jag har velat vara vaken. Jag vill ha koll på vad dom gör för någonting. Jag har snackat med 

operatören. (P 6) 

 

En del vill inte vara vakna, höra eller se något under operationen. För dem är det viktigt 

att få sin vilja igenom att få sova under tiden operationen pågår. Då blir deras 

upplevelse behaglig och inte skrämmande, de behöver inte vara med utan sover skönt 

under tiden.  
 

Men då sa jag ifrån, för det är just det när jag hör att dom grejar och jag inte känner någonting, 

då blir jag så fruktansvärt äcklad. Så jag fick sova hela tiden och märkte ingenting. Vill du sova 

hela tiden? Ja tack, sa jag, det gör jag jätte gärna. För mig var det väldigt skönt att sova hela 

tiden, för jag vet att jag tycker det är så obehagligt. Det var en befrielse att slippa vara med (P 2). 

Sen så sa jag att jag är inte intresserad av att vara vaken. Så jag sov sedan när dom började men 

jag vaknade kanske när det var en halvtimme kvar. Jag känner att det finns ingen anledning att 
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vara vaken Varför ska jag ligga där vaken för? Jag förstår ingreppet och då behöver inte jag vara 

vaken. Jag styckar själv, jag vet hur det ser ut. Jag behöver inte vara med, det känner jag. (P 3) 

 

Att bli lyssnad på och få sin vilja igenom gör upplevelsen behaglig och inte 

skrämmande både för de som väljer att vara vakna och de som sederas och sover under 

operationen. Att själv få välja att vara medveten om rummet och ha kontroll över vad 

som sker i operationsmiljön gör upplevelsen intressant och behaglig. Att välja bort det 

medvetna rummet kan vara befriande för personer som upplever situationen obehaglig. 

Enligt van Manen reflekterar vi normalt inte över vår erfarenhet av rummet. Ändå vet 

vi att rummet vi befinner oss i påverkar hur vi mår och generellt kan sägas att vi blir det 

rum/utrymme vi är i. Att vara inne i en stor operationssal kan få personer att känna sig 

små och att vara fastspända på ett operationsbord kan få dem att känna instängdhet. 

Men det kan också vara med en känsla av frihet, tillit och tilltro de befinner sig i 

operationssalen och upplever den spännande och intressant. 

 

 

Den levda tiden 

1.1.9 Att finna sig i tiden genom att vila, vänta och tänka på något annat 

De som är vakna och medvetna under operationen försöker slappna av och bara låta 

tiden ha sin gång. Det finns en acceptans att operationen tar den tid det tar. 
 

Jag försökte bara ligga och vila och kanske tänka på något annat och så. Jag hade en klocka över 

dörren så där kunde jag följa med. (P 5) 

 

Jag har ju varit förberedd på ungefär hur lång tid det kommer att ta och jag har ju gett mig in i 

det här och jag tycker inte att det är så märkvärdigt. Det är ungefär som att komma försent till 

tåget och man vet att nästa tåg går om en kvart. Det är ju inte mycket att göra, det är bara att 

vänta på att nästa tåg kommer och då tar det en kvart. Jag har ju som utgångspunkt accepterat att 

det tar den här tiden dom säger och det finns ingen anledning att påskynda det. Dom ska göra sitt 

jobb och göra det så bra som möjligt, för min skull. Det är väl bara att vänta. (P 6) 

 

Att finna sig i tiden handlar om att förhålla sig till klocktiden. Den egna upplevelsen av 

vad det är som sker ges ingen plats. Med andra ord, den fenomenologiska tiden pressas 

tillbaka. Att vara i den objektiva tiden blir en strategi för att hantera situationen. 
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1.1.10 Att uppleva tiden som svåruppfattad 

Tiden upplevs av som snabbare än vanligt. Det är förvånande att operationen är så lång 

och tar tre timmar, tiden upplevs inte så lång. Medicinen ger dåsighet så att tiden inte 

registreras. Känslan för den objektiva tiden finns inte och den subjektiva 

tidsuppfattningen under bedövningen är att klocktiden förflyter fort. 
 

Jag låg nog och dåsade där, tiden kändes inte lång det gjorde den inte. Jag vill minnas att jag var 

törstig vid något tillfälle men däremot minns jag inte om jag fick något att dricka eller inte. Jag 

minns inte att dom sagt att nu ska vi ge dig en lugnande spruta men dom kan ju ha gett mig 

tablett som jag inte minns. Det är förborgat. (P 1) 

 

Först så ville jag veta vad klockan var och hur länge vi hållit på, det var visst en timme och tjugo 

minuter. Jasså redan, gick det så fort? När det var färdigt fick jag klart för mig att det tog tre 

timmar i alla fall, så då var jag förvånad att det tog så lång tid. (P 1) 

 

Tiden går fort till och med, visst gör den det. Man tycker att det ska ta längre tid. Tre timmar tror 

jag att det tog. Det är gjort hur fort som helst tycker man. Jag hade inget bekymmer med det inte, 

tidsmässigt. (P 3) 

 

Tiden kan också försvinna helt och upplevs inte alls då bedövningen och operationen 

sker. Det finns ingen upplevelse alls av den objektiva tiden.  
 

Tiden den var som du åker ner, du är på narkosen sen vänder du på kakan, det kan vara en 

minut, två eller tio timmar eller vad som helst, ingenting. Sen är jag ute och så dricker jag den 

där drycken och börjar må dåligt. Det är alltså kaputt, tomt. Ingen tidsupplevelse alls. Medvetet 

så visste jag ju att en operation tar ju ett par timmar men jag kunde inte säga om det var en eller 

två eller flera. Jag hade ingen aning om vad klockan var egentligen. (P 2) 

 

 

1.1.11 Att uppleva tiden som lång 

Upplevelser finns av att tiden är lång både på före, under och efter operationen. Tiden 

och väntan är lång inför operationen och på uppvakningsavdelningen. Den långa tiden 

ger känslor som eländighet, skakighet och gråtmildhet. 
 

Det tog väl en och en halv timme, det hade jag koll på där. Det tog ju väldig tid innan man kom 

in på operationen, det gjorde det. Det var väl operationen innan där som tog tid. Sen fick jag 
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vara på det där uppvaket. Jag hade så himla lågt blodtryck så jag fick vara där många timmar 

alltså. (P 4) 

Den här gången blev jag kvar så länge på uppvaket därför att så fort jag somnade till så började 

jag andas lite dåligt tyckte dom. Sen var det fredag eftermiddag, jag vet inte om det spelar in att 

det är en dålig tid. Så där blev jag kvar fem timmar. På slutet var jag precis så här skakig och lite 

gråtmild och eländig. (P 5) 

 

Van Manen (1990) beskriver skillnaden mellan den objektiva tiden, klocktiden och den 

subjektiva tiden. Den subjektiva tiden verkar gå fortare när vi roar oss eller saktar ner 

när vi känner oss uttråkade eller oroliga. Den levda tiden är också vårt tidsmässiga, 

temporala, sätt att vara i världen. Genom hopp och förväntningar har vi ett perspektiv 

på det kommande livet eller med desperation och utan vilja att leva kan vi ha förlorat 

det perspektivet (ibid). Den subjektiva tiden fylls med mening och värde utifrån 

människors förväntningar, rädslor och hopp. Några personer finner sig i tiden, låter 

tiden har sin gång och inser att tiden inte går att påverka, under tiden de är bedövade 

och opereras. De låter den objektiva tiden ha sin gång och accepterar den som 

nödvändig för situationen och för dem själva. Andra har svårt att uppfatta den objektiva 

tiden och deras subjektivt upplevda tid under bedövning och operation blir kortare. 

Medvetandet är dåsigt och tiden registreras inte eller upplevs inte som lång. Tiden finns 

men upplevs inte på samma sätt för en stund, några timmar. En person upplever inte 

någon tid alls, känslan för tid finns inte, det är tomt. Någon annan, personalen, vaktar 

tiden åt de som är sederade under operationen. Att vara i en utsatt situation och vara 

orolig, som i en operationssituation, kan göra att tiden upplevs extra lång och 

påfrestande.    

 
 

DISKUSSION 

Kroppen upplevdes utifrån och patienter objektiverade sina kroppar genom att 

överlämna och stänga av dem när de var bedövade. Det trygga rummet fanns i det 

fungerande sociala rummet och det otrygga rummet upplevdes när det sociala rummet 

var otillräckligt. Patienter valde själva det medvetna eller det icke medvetna rummet. 

Den levda tiden var svåruppfattad och upplevdes kortare, längre eller så fann sig 

patienterna i tiden. 
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Metoddiskussion 

För att få större tillgång till patienternas upplevelser av att vara bedövade i 

spinalanestesi valdes kvalitativa intervjuer som metod i denna studie. Syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld 

(Kvale, 1997). För att få mer utförliga beskrivningar av patienternas egna upplevelser 

användes öppna frågor i så stor utsträckning som möjligt. Tidigare studier som 

fokuserat på patienters upplevelser av regionalanestesi har använt sig av kvantitativa 

enkäter med slutna svar och standardiserade frågeformulär med få öppna frågor (Dove 

et al., 2011, Jlala et al., 2010, Matthey et al., 2004, Sosis et al., 1995, Yuguang et al., 

2002). De studier som använts sig av kvalitativa intervjuer har varit inriktade mot 

upplevelsen av att vara vaken under operation i regionalanestesi (Bergman et al., 2011), 

äldres upplevelser av regionalanestesi (Mauleon et al., 2007) och jämförelsen av 

regional- och generell anestesi (Webster et al., 2011). Då det inte fanns tillräcklig 

beskrivning om upplevelser av att vara spinalbedövad valdes en fenomenologisk ansats 

då den anses lämplig vid fenomen som inte finns tillräckligt beskrivna. Enligt Max van 

Manen (1990) finns det fyra grundläggande existentiella teman (rummet, kroppen, 

tiden och relationen) som genomsyrar livsvärlden för alla människor och de fyra 

existentialerna användes som reflektionsguide i den fenomenologiska 

forskningsprocessen. Genom användandet av ett tolkande fenomenologiskt perspektiv i 

analysen av resultatet kunde en djupare förståelse för patienternas upplevelser av att 

vara ryggbedövade visa sig. Samma metod har valts i andra studier av sjuksköterskor 

för att få fram patienters erfarenheter av olika fenomen såsom kvinnors hälsa och 

erfarenhet av diabetes (Aghamohammadi-Kalkhoran et al., 2012), kvinnors levda 

erfarenhet av vulvacancer (Jefferies & Clifford, 2009), intensivvårdspatienters 

erfarenhet av långtidsbehandling i respirator (Johnson 2004) och mäns levda erfarenhet 

av prostata cancer (Krumwiede & Krumwiede, 2012). 

 

Inom fenomenologin används ofta tio deltagare eller färre och alla deltagare ska ha 

upplevt fenomenet (Bryman, 2011). Deltagarna ska helst vara tydliga informanter som 

kan artikulera och reflektera sina erfarenheter och kommunicera effektivt med 

forskaren om sina upplevelser (ibid.). Denna studie bestod av sex personer vilket 

ansågs tillräckligt för denna studies omfattning. Deltagarna var till stor del 

välkommunicerande och intresserade av att delge sina erfarenheter under intervjuerna. 

Det kan vara så att de som har lätt för att kommunicera och uttrycka sig väljer att delta i 
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intervjustudier. Att intervjua är ett hantverk där intervjuaren är redskapet och resultatet 

av intervjun beror på intervjuarens kunskap, känslighet och empati (Kvale, 1997). 

Intresse och förförståelse för fenomenet finns eftersom jag arbetar som 

anestesisjuksköterska och i stor utsträckning omhändertar patienter som är 

regionalbedövade. Efter att ha arbetat i 20 år som sjuksköterska finns empati och 

känslighet med i yrkesrollen. Däremot var intervjuandet och intervjusituationen i 

patienternas hem ny. Intervjuguiden användes som stöd och frågorna besvarades av 

deltagarna. I två av intervjuerna fanns anhöriga med i bakgrunden som kan ha påverkat 

intervjuerna. Upplevelsen var att de inte störde eller påverkade intervjun och att 

informanten själv valt att ha en anhörig närvarande. En följdfråga om hur tiden 

upplevdes under tiden personerna var bedövade kan ha uppfattats som en för abstrakt 

fråga då svaren och resultatet blev något färre och mindre. Det var ibland en svårighet 

som intervjuare, utan erfarenhet av kvalitativa intervjuer, att omforma frågan eller ställa 

fler följdfrågor när svaren blev få eller korta av informanterna. Deltagarna hade även 

behov av att prata om andra upplevelser än bara ryggbedövningen och som ovan 

intervjuare var det ibland svårt att hindra dem från att tala om annat än erfarenheterna 

av bedövningen. 

Datamaterialet transkriberades ordagrant och lästes igenom flera gånger för att försäkra 

mig om att allt material stämde utifrån intervjuerna. För att öka trovärdigheten kunde 

respondentvalidiering gjorts, där deltagarna fått ta del av sin transkriberade intervju och 

granskat materialet. Analysarbetet tog tid med det omfattande datamaterialet och 

kategorierna som presenterar fenomenet ändrades flera gånger under analysprocessen. 

Användandet av citaten från patienternas upplevelser av spinalanestesi ger ett uttryck 

som stämmer överens med de intervjuades livsvärld. Citaten presenterar själva essensen 

av fenomenet och stödjer slutsatserna. Detta ger en trovärdighet att resultatet och 

analysarbetet beskriver det patienterna upplevt. Alla meningsenheter som syftade mot 

studiens innehåll behandlades, d v s de som handlade om att vara bedövad och 

erfarenheter av spinalanestesi. Alla meningsenheterna samlades under de olika temana 

och kategorierna skapades under dem. De meningsenheter som uteslöts och inte togs 

med i resultatet hade ingen trovärdighet mot studiens syfte t ex upplevelser av 

vårdtiden på avdelningen, smärtbehandlingen på avdelningen och eftervården i 

hemmet. Trovärdigheten kan också styrkas då handledare och medstudenter fungerat 

som granskare av forskningsprocessen och dataanalysen och funnits med under 

studiens gång. Alternativet till intervjuer hade kunnat vara fokusgrupper, där flera 
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personer intervjuas samtidigt om en viss frågeställning (Bryman, 2011). Här är 

forskaren även intresserad av hur människor reagerar på varandras åsikter och av att 

skaffa sig en bild av det samspel som äger rum i gruppen (ibid.). Fler deltagare kunde 

ha ingått med val av den metoden men nackdelen kan vara påverkan av gruppeffekten. 

 

Denna studie undersöker fenomenet att vara bedövad genom patienters erfarenheter av 

spinalanestesi. Intervjupersonerna har varit mellan 54-83 år, varit kognitivt adekvata 

och genomgått en elektiv operation och därmed styrks trovärdigheten med studiens 

fokus att de erfarit fenomenet. De har i förväg blivit informerade om och kunnat ställa 

frågor om bedövningen vid det preoperativa samtalet. De har haft en möjlighet att 

förbereda sig på vad de ska gå igenom. Överförbarhet till andra patientgruppers 

upplevelser av spinalanestesi t ex gravida kvinnor, yngre personer och personer med 

demenssjukdom och andra situationer t ex akuta operationer och kejsarsnitt kan 

diskuteras. Även om de specifika beskrivningar av upplevelsen av liknande situationer 

skiljer sig på grund av att vi människor är unika kan man ändå få en nyanserad 

förståelse av hur vi generellt upplever sådana situationer. Med hjälp av de fyra 

existentialer i en djupare analys kan vi skönja ett mönster som hjälper oss som personal 

att anpassa vården efter den unika patienten.  

 

I denna studie hade fyra av sex personer tidigare erfarenhet av att ha fått spinalanestesi 

vilket kan ha påverkat resultatet. Dessutom var könsfördelningen inte jämn med fyra 

kvinnor och två män. Könsfördelningen och tidigare erfarenheter kan påverka resultatet 

(Bergman et al., 2011). I deras studie hade fyra av tio deltagare tidigare erfarenhet av 

att vara vakna under operationen och åtta av patienterna var kvinnor och två män 

(ibid.). Flertalet kvalitativa studier har betydligt fler kvinnor än män bland deltagarna 

(Bergman et al., 2011; Lagerström & Bergbom, 2006; Mauleon et al., 2007). 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att delar av kroppen upplevs som en maskindel som ska 

repareras när det sågas och borras i kroppen. Objektivering av den egna kroppen genom 

att stänga av och överlämna den är strategier som används när obehagligheter upplevs. 

Det kan vara odramatiskt och knappt märkbart att få en ryggbedövning med ett stick i 

ryggen, medan att få flera stick kan upplevas som svåra smärtor och ge bestående 
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smärtminnen. Att själv få välja att vara medveten om rummet och ha kontroll över vad 

som sker i operationsmiljön gör upplevelsen intressant och behaglig men att välja det 

omedvetna rummet kan vara befriande för personer som upplever situationen obehaglig 

och skrämmande. Känslan av att vara helt unik infinner sig speciellt när personer 

bekräftas med sitt namn av personalen. Otrygghet upplevs då personalen inte 

presenterar sig, informerar och kommunicerar vad som sker vid bedövningen. Några 

personer finner sig i tiden och låter tiden har sin gång under tiden de är bedövade och 

opereras. Andra har svårt att uppfatta den objektiva tiden, deras subjektiva upplevelser 

av tiden blir kortare och tiden registreras inte på samma sätt.  

 

Även i studien av Bergman et al. (2011) beskriver patienterna hur den bedövade 

kroppen upplevs annorlunda, delar av kroppen försvinner och kroppen känns svullen, 

svampig och förlamad. Under regionalanestesi kan bedövningen av känselnerverna 

förändra orienteringen av kroppen. Man vet att den bedövade kroppsdelen fortfarande 

är där men kan inte känna att den tillhör resten av kroppen. En helhetskänsla av 

kroppen är förlorad. I en annan studie uttrycks rädslan att förlora kontrollen över den 

bedövade kroppen, då benen inte känns eller går att röra, då de är vakna under 

operationen (Åkesdotter Gustafsson, Ekman, Ponzer & Heikkilä, 2010). 

Situationen personerna befinner sig i, att bli opererade, kan ha föregåtts av en period av 

väntan och längtan att bli opererade, att något nytt ska hända, det onda ska bytas ut. Är 

känslan positiv och förväntansfull kanske den nya fysiska kroppsliga upplevelsen inte 

blir så skrämmande. Att vara i situationen, att bli opererad, verkar då göra upplevelsen 

av att vara bedövad mer hanterbar. Detta erfars av patienter i en intervjustudie där 

upplevelsen var att knä- och höftplastikoperationen gav dem hopp om förbättring, 

genom återställd hälsa och att få möjlighet att få leva ett bra liv igen (Åkesdotter 

Gustafsson et al., 2010). 

 

Att objektivera sin kropp genom att stänga av och överlämna sin kropp är strategier 

som används när obehagligheter upplevs, som att vara bedövad och opereras. 

Försvarsmekanismer används för att förebygga stressfaktorer som kan påverka det 

vanliga välbefinnandet (Pritchard, 2009). Det ger patienten möjlighet att möta 

behandlingen och proceduren på sitt eget sätt genom att ge kroppen tid att komma till 

rätta med vad den behöver utstå (ibid.). Upplevelserna av kroppen kan komma efteråt 
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när den är färdigopererad. Den skadade bedövade kroppen stängs av under tiden och 

den lagade, opererade kroppen kommer tillbaka och tas in medvetet efteråt. 

 

Att få en ryggbedövning med ett stick i ryggen kan vara odramatiskt och knappt 

märkbart medan att få flera stick kan upplevas som svåra smärtor och ge bestående 

smärtminnen. Om personer upplever oro, otrygghet och inte känner sig väl 

omhändertagna kan smärtupplevelsen förstärkas och ge en negativ erfarenhet av att få 

ryggbedövning och något man inte vill utsätta sig för igen. Den erfarenheten kan leda 

till att man inte vill vara med om situationen fler gånger och att vid framtida scenarior 

väljer personer att bli sövd istället för att få en spinalbedövning igen. Tvärtom gäller för 

dem som upplevt negativa erfarenheter av generell anestesi beskriver Webster et al. 

(2011). Patienterna i studien upplevde en snabbare återhämtning och mindre smärta av 

regionalanestesi. Dessa patienter tolererade och föredrog regionalanestesi om det 

tidigare haft negativa erfarenheter av generell anestesi såsom illamående, 

hallucinationer och kognitiv påverkan (ibid.). 

 

Upplevelsen finns att man kan lämna över sin kropp i personalens händer och vård. 

Personalen tar hand om patienternas behov och deras förväntningar att bli skyddade 

från skada under operation beskriver även Lagerström & Bergbom (2006). En god 

atmosfär med vänlig, lugn och professionell personal hjälper patienterna att 

överkomma och handskas med sin rädsla för operationen (ibid.). 

Trygghet upplevs när man blir bekräftad, sedda och tilltalad med namn av en lugn 

personal som presenterar sig och informerar om vad som sker och gör en delaktig. 

Även i Bergman et al. (2011) studie av patienternas upplevelser att vara vakna under 

regionalanestesi, upplever deltagarna trygghet och säkerhet när de blir omhändertagna 

av en professionell personal. Personalens omtanke ger patienterna en positiv upplevelse 

och en bättre attityd inför möjliga framtida operationer (ibid.). 

 

Otrygghet upplevs då personalen inte presenterar sig, informerar och kommunicerar om 

vad som sker vid bedövningen. Att uppleva sig som ett objekt som ska bedövas 

förminskar personen, det man är och tryggheten och tilliten upplevs aldrig. Även i 

studien av Mauelon et al. (2007) beskriver patienterna att misstro till personalen och 

situationen leder till en känsla av att inte känna sig säkra och att de måste vara på sin 

vakt. Behandlingen upplevs som overklig och svårförståelig och de upplever en distans 
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till sin kropp och den fysiska situationen (ibid.). Liknande upplevelser beskrivs av 

Åkesdotter Gustafsson et al,. (2007) när den bedövade, försvarslösa och avsagda 

kroppen lämnades i händerna på okända vårdgivare. 

 

Att själv få välja att vara medveten om rummet och ha kontroll över vad som sker i 

operationsmiljön gör upplevelsen intressant och behaglig i denna studie. Personer som 

tidigare varit med om att vara vakna under operationen upplevde sig lugnare och 

mindre stressade i jämförelser med tidigare operationer beskriver Bergman et al,. 

(2011). Fördelarna med att vara vaken under operationen var även för dessa patienter 

önskan om att ha kontroll, veta vad som händer, känna sig involverade och slippa vara 

avtrubbade av anestesiläkemedel (ibid.). Behovet för människor att kontrollera sin 

miljö och sitt utrymme är en naturlig reaktion enligt Pritchard (2009). Även i en annan 

studie uttrycker 22 % av patienterna att de fördrar lokalanestesi för att de önskar att få 

vara vakna och medvetna under den kirurgiska processen (Shevde & Panagopoulos, 

1991). 

 

Andra vill inte vara vakna, höra eller se något under operationen. Det upplevs som 

befriande att kunna välja bort det medvetna rummet och den obehagliga situationen. 

Enligt Marran (2005) finns evidens att de patienter som är oroliga för 

operationsprocessen och upplevelsen av operationsmiljön föredrar sedering. Även om 

patienter sederas kan någon form av awareness under operation uppstå då höga ljud 

förekommer i operationsmiljön och patienter kan då uppleva oro, ångest och stress 

(ibid.). Webster et al. (2011) menar att de presenterar den första kvalitativa studien som 

indikerar att patienterna är oroliga för att vara vakna upp och höra under operationen. 

Ur patienternas perspektiv är det därför viktigt med korrekt sedering för dessa patienter 

(ibid.). En studie visar att även patienter som ska få spinal- eller epiduralanestesi är mer 

oroliga för smärta peroperativt (Shevde & Panagopoulos, 1991). Ingen av dem som 

väljer sedering i denna studie beskriver obehag eller smärta av att ha vaknat upp under 

operationen. Om så har skett kan personalen ha reagerat snabbt, informerat om 

händelsen och ökat på sederingen. Patienterna kan även före sederingen ha fått 

information om att höga ljud förekommer som kan innebära att de vaknar till men att de 

oftast somnar om igen. Förutom korrekt sedering kan även adekvat information vara 

viktig för denna patientgrupp. Tacksamhet uttrycktes när patienterna fick hjälp med att 



 

36 

sova under knä- och höftplastikoperationer i spinalanestesi och de upplevde då att de 

kunde vila under ingreppet (Åkesdotter Gustafsson, Ponzer, Heikkilä & Ekman, 2007). 

 

Tiden upplevs på helt olika sätt i studien. Att finna sig i tiden och acceptera den som 

nödvändig för situationen och för dem själva eller att ha svårt att uppfatta den objektiva 

tiden och den subjektiva upplevelsen av tiden blir kortare. Tiden kan också upplevas 

som att tiden inte finns eller att tiden upplevs lång och påfrestande. I studien av 

Mauleon et al. (2007) upplevde patienterna tiden som den saktade ner när situationen 

uppfattades som svår och i vissa situationer stod tiden helt stilla för dem, tiden 

upplevdes oändlig. Känslan av välmående försämrades för patienterna som behövde 

vänta och utsattes för smärta (ibid.).  

 

Slutsats 

Kroppen upplevs utifrån och patienter objektiverar sina kroppar genom att överlämna 

och stänga av dem när de är bedövade. Det trygga rummet finns i det fungerande 

sociala rummet och det otrygga rummet upplevs när det sociala rummet är otillräckligt. 

Patienter väljer själva det medvetna eller det icke medvetna rummet. Den levda tiden är 

svåruppfattad och upplevs kortare, längre eller så finner sig patienterna i tiden. 

 

Klinisk betydelse 

Mer kunskap och bättre förståelse behövs om hur personer upplever spinalanestesi. 

Resultatet av denna pilotstudie ger en beskrivning och en analys av patienternas 

upplevelser och erfarenheter av att ha varit bedövade i spinalanestesi vid elektiv höft- 

eller knäplastikoperation. Få studier har hittats som beskriver detta fenomen. Patienters 

upplevelser kommer alltid att vara en värdefull källa till kunskap så att vi kan utvärdera 

och utveckla vården. Denna pilotstudie ska ge de personalkategorier som arbetar med 

anestesi och ortopedi ökad kunskap och förståelse för patienternas upplevelser av att 

vara bedövade för att kunna ge dem bättre vård och omhändertagande. En del beskriver 

viljan att vara vakna under operationen och ha kontroll över situationen och att den 

upplevelsen kan vara rolig och intressant. Dessa patienter ska vi förstås inte sedera, då 

gör vi ingrepp på patienters egen medverkan i sin vård. Läkare, sjuksköterskor, 
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undersköterskor och studenter behöver tydligt presentera sig och kommunicera om vad 

som sker vid ryggbedövningen så inga obehagliga överraskningar sker för patienten.  

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Denna pilotstudie kan utgöra en grund för en större empirisk studie av fenomenet att 

vara bedövad då det bara finns ett fåtal studier i ämnet. Fler intervjuer med patienter 

behövs för att få tillgång till ytterligare erfarenheter och upplevelser av att vara bedövad 

i spinalanestesi för att kunna beskriva fenomenet mer utförligt. Förutom deltagarnas 

upplevelser av spinalanestesi framkom även andra upplevelser av att vara nyopererad. 

Varför skiljer sig smärtbehandlingen sig åt mellan klinikerna och varför ska jag behöva 

ha så ont år 2012, undrade en patient. Det vore intressant att undersöka hur smärtan 

upplevs efteråt av nyopererade patienter efter en höft- eller knäplastikoperationer och 

om det finns kliniker som använder sig av och har erfarenhet av epiduralinfusioner som 

smärtbehandling efter dessa ortopediska ingrepp. En jämförande studie mellan två olika 

klinikers/sjukhus smärtbehandling och patienternas upplevelser av smärtan 

postoperativt är ett forskningsområde som också kan behöva studeras. 
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BILAGA I 

Till verksamhetscheferna vid 

Anestesi- och Intensivvård 

Ortopedkliniken  

Förfrågan angående genomförande av studie. 
 
Jag studerar på avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I kursen 
ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats 
omfattande 30 högskolepoäng. Jag avser att genomföra en undersökning inom ramen 
för examensarbetet. 
 
Preliminärt namn på studien är: ”Patienters upplevelser av spinalanestesi. En 
pilotstudie”. 
  
Studiens övergripande forskningsfråga är: ”Hur var din upplevelse av 
”ryggbedövning” före, under och efter operationen (knä- eller höftprotesoperation)”? 
  
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av kvalitativa intervjuer (Vg se bifogad 
projektplan). 
  
Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta vecka 7 och vara avslutad vecka 13.  
 
Jag förbinder mig att skriftligt och muntligt informera personal i berörda 
verksamheter. Vidare förbinder jag mig att handskas konfidentiellt med insamlad 
data. Från samtliga kontaktade patienter inhämtas informerat samtycke inför 
deltagande i undersökningen (Vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan). I 
görligaste mån kommer uppgifter från de undersökta patienterna av vara 
avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att personer och enheter ej kan 
identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter.  
 
Jag ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 
avdelning 35 och vid mottagningen vid ortopedkliniken.  
 
Stockholm  2012-02-10 
 
Studentens namn: Anniqa Holmgren Handledarens namn: Fil dr, 

Högskolelektor Marja Schuster 
  
     Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 
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                    Bilaga II 

 

Samtycke verksamhetschef för Anestesi och Intensivvårdskliniken 

 

 

 

---------------------------------------------                   ------------------------------------------ 

Underskrift                 Ort/datum 

 

 

--------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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                  Bilaga III 

 

Samtycke verksamhetschef för Ortopedkliniken 

 

 

 

---------------------------------------------                   ------------------------------------------ 

Underskrift                 Ort/datum 

 

 

--------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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                               Bilaga IV 

Deltagarinformation  
 
Jag är student på avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I kursen 
ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats 
omfattande 30 högskolepoäng. Jag avser att genomföra en undersökning inom ramen 
för examensarbetet. 
 
Preliminärt namn på studien är: ”Patienters upplevelser av spinalanestesi, en 
pilotstudie” 
 
Området jag önskar studera är: ”Patienters upplevelser av ryggbedövning före, under och 
efter sin höft- eller knäplastikoperation” 
  
Jag vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående din 
upplevelse av att ha fått en ryggbedövning. 
 
Intervjun tar ca 30-60 minuter att genomföra och kommer att spelas in på ljudband. 
Intervjun sker efter att du blivit utskriven från avdelningen och på den plats som du 
väljer, förslagsvis på en ostörd plats på sjukhuset eller hemma hos dig. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda 
deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 
deltagande, även under pågående intervju. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar 
dig för att avbryta kommer detta inte att påverka ditt framtida omhändertagande.  
 
Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 
förbättrat patientomhändertagande.  
 
Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 
oss (se nedan).  
 
Stockholm 2012-02-10 
 
Studentens namn: Anniqa Holmgren Handledare: Fil dr, Högskolelektor 
 Marja Schuster 
     

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08-58751600 
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                   Bilaga V 
 
 
 
 
Samtycke om deltagande i intervjustudie 
 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och väljer att vara med 

frivilligt. 

Jag kan när som helst avsluta mitt deltagande utan att det kommer att påverka mitt 

framtida omhändertagande. 

Namn             __________________________________________ 

 

Adress           __________________________________________ 

 

Tel.nr            __________________________________________ 

 

E-postadress  __________________________________________ 

 

 

 

Datum            __________________________________________ 

 

Underskrift   ___________________________________________ 

 

Namnförtydligande  ___________________________________________ 
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INTERVJUGUIDE    
               Bilaga VI 

Namn, ålder, kön 
Hur upplevde du att vara (rygg)bedövad/ fått spinalanestesi? 

Hur kändes det…..?   På vilket sätt……?   Kan du berätta…….? Kan du ge exempel? 

Vad tänkte du då……?    Vad hände sen……? 

Hur var din upplevelse (dina tankar, känslor) inför 

ryggbedövningen/spinalanestesi? 

Hur var din upplevelse vid ”sticket i ryggen”/vid spinalpunktionen? 

Hur var din upplevelse under operationen av att vara bedövad? 

Hur var din upplevelse av bedövningen efter operationen? 

Var din upplevelse av ryggbedövningen/spinalanestesin som du hade väntat dig? 

Är det något du skulle vilja ha fått mer information om angående 

”ryggbedövningen”?  

Kunde vi på avdelningen eller operation gjort på något annorlunda sätt för dig? 

Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 


