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Sammanfattning 
Bakgrund: Ett kirurgiskt ingrepp kan upplevas som en stressfylld situation av 
patienten och kan orsaka känslor av oro och ångest. Preoperativ oro kan påverka 
patienten fysiskt genom att bland annat ge förhöjd hjärtrytm och ökad smärta i det 
postoperativa skedet. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelser 
av preoperativ omvårdnad inför elektiv kirurgi på sjukhus. Metod: En allmän 
litteraturstudie valdes som metod och sökning av vetenskapliga artiklar 
genomfördes. Sökningen resulterade i elva relevanta artiklar, vilka granskades och 
analyserades. Resultat: Resultatet delades in i 3 olika kategorier: Individuell 
information, Kontinuitet samt Tillitsfull relation. I resultatet framgick att 
patienterna uppskattade ett preoperativt samtal med sjukvårdspersonalen då detta 
gav möjlighet till kommunikation. Tydlig och tillfredställande information hjälpte 
patienterna att känna sig lugnare samt lindrade oro och ångest En del patienter 
upplevde att det fanns brister i informationen och att den då kunde upplevas som 
skrämmande. Vidare framkom att patienter som blev omhändertagna enligt den 
”perioperativa dialogen” upplevde att de fick en trygg relation och kände tillit till 
sjuksköterskan. Slutsats: Patienterna betonade vikten av kommunikation och 
dialog med sjuksköterskan och uttryckte en önskan att inte bli lämnade ensamma. 
För att uppfylla patienternas behov och önskemål krävs mer tid och resurser.   
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BAKGRUND 
Ett kirurgiskt ingrepp kan patienten uppleva som en stressfylld situation både 

fysiskt och psykiskt (Holm & Hansen, 2000). Majoriteten av patienter som vårdas 

på sjukhus upplever någon form av oro under sjukhusvistelsen. Patienterna 

uttrycker att rädslan är störst för smärta och försämrat hälsotillstånd (Koivula et 

al. 2001). En av tio patienter som väntar på ett kirurgiskt ingrepp upplever en 

intensiv rädsla under sin sjukhusvistelse (Koivula et al. 2002). Om patienten 

upplever sin integritet hotad i den preoperativa fasen kan detta resultera i en 

känsla av förlorad kontroll över situationen (Holm & Hansen, 2000). Även 

känslor såsom ångest, otrygghet och maktlöshet kan framkallas hos patienten 

(a.a). År 2007 utfördes 637 857 operationer inom slutenvården i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2009). Detta innebär att sjuksköterskor ofta kommer i kontakt 

med patienter som upplever känslor såsom oro och rädsla i den preoperativa fasen, 

i samband med kirurgiska ingrepp. 

 

Koivula et al. (2002) beskriver i sin studie, vilken genomfördes i Finland, att 

majoriteten av patienterna som vårdades på sjukhuset upplevde någon form av oro 

under sjukhusvistelsen. Patienterna uttryckte att rädslan var störst för smärta och 

försämrat hälsotillstånd (a.a). 

 

Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori har mellanmänskliga dimensioner som ett 

centralt begrepp. Travelbee (1971) framhåller att kommunikation är ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap för att etablera en relation till patienten.  Det är 

med hjälp av bland annat kommunikation som sjuksköterskan lär känna patienten, 

vilket är nödvändigt för att kunna tillgodose behov och därmed ge en god 

omvårdnad (a.a). Enligt Wilhelmsson (2001) kan omvårdnad vara dels allmän och 

dels specifik. Specifik omvårdnad innebär att sjuksköterskan har relevanta och 

specifika kunskaper inom ett visst område. Den specifika omvårdnaden kräver 

speciell kompetens och kunskaper om hela människan och hennes totala 

hälsotillstånd. För att kunna bedöma vad som i den enskilda situationen är god 

omvårdnad, krävs relevanta kunskaper från olika områden, bland annat psykologi, 

pedagogik, medicin, ekonomi och filsofi (a.a). Ett annat begrepp är preoperativ 

omvårdnad. Preoperativ omvårdnad innefattar såväl fysiska som psykiska 



 

förberedelser inför det kirurgiska ingreppet och kan utföras av sjuksköterskan men 

även av andra, olika personalkategorier (Holm & Hansen, 2000). 

Travelbee definierar omvårdnad enligt följande: 

 

”Nursing is an interpersonal process whereby the professional 

nurse practitioner assists an individual, family, or community to 

prevent or cope with the experience of illness and suffering and, if 

necessary, to find meaning in these experience” 

 (Travelbee, 1971, s.7). 

 

Travelbee menar att sjuksköterskans uppgift bland annat är att ge en god 

omvårdnad genom att hjälpa människor att hantera upplevelser av lidande och 

sjukdom samt försöka finna en mening i sin situation (1971). I samband med 

elektivt kirurgiskt ingrepp kan känslor såsom oro, ångest och rädsla uppstå (Holm 

& Hansen, 2000; Koivula et al. 2002a; Koivula et al. 2002b;). Dessa känslor kan 

betraktas som lidande. Genom kunskap om Travelbee´s teori (1971) kan 

sjuksköterskan hjälpa patienterna att hantera dessa upplevelser.  

 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

framgår att sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter, 

närstående, personal och andra grupper av människor på ett respektfullt, lyhört 

och empatiskt sätt. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskrivs det att 

patienten skall upplysas om sitt tillstånd och de olika behandlingsmetoder som 

finns att tillgå. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienterna får 

tillräckligt med information för att kunna ge samtycke till vård och behandling 

(ICN, 2007). Sjuksköterskan ska även ha förmåga att undervisa och informera 

patienter och/eller närstående samt att förvissa sig om att de förstår den givna 

informationen (Socialstyrelsen, 2005). Patienter som är välinformerade och 

införstådda med vad som väntar blir lättare att möta i omvårdnadsarbetet, då oron 

både inför, under och efter det kirurgiska ingreppet minskar (Andersson, 2004). 

 

Den preoperativa fasen omfattar den tid från att beslut om kirurgiskt ingrepp tas 

fram till dess att ingreppet genomförs (Holm & Hansen, 2000) och under denna 

tid vistas en del patienter på sjukhus. Patienters missnöje med sjukhusvård 
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dokumenterades i en studie av Eriksson och Svedlund (2005). Patienterna 

upplevde bland annat att informationen som gavs i samband med sjukhusvistelse 

var irrelevant och att dess innebörd var svår att förstå då den gavs på ett 

fackmässigt språk (a.a). Mitchell (2003) beskrev i sin studie att de patienter som 

inte erhållit tillräckligt med information inför kirurgiskt ingrepp upplevde ökad 

nivå av oro och ångest. De faktorer som påverkade oron var bland annat osäkerhet 

inför operationen (a.a). Preoperativ oro kan påverka fysiska faktorer såsom bland 

annat förhöjd hjärtrytm (Mitchell, 2003) och ökad smärta i det postoperativa 

skedet (Andersson, 2004). När information ges till en patient i den preoperativa 

fasen kan det primära målet med information vara att patienten känner sig trygg 

inför den kommande operationen (Granum, 1994). 

 

För att få en uppfattning om hur detta förhåller sig i verkligheten är det därför 

intressant att vidare undersöka dessa patienters upplevelser och känslor för att öka 

kunskapen och förståelsen hos sjukvårdspersonalen och på så sätt kunna ge en 

tillfredställande vård.  

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelser av preoperativ omvårdnad 

inför elektiv kirurgi på sjukhus. 

Definitioner 
Elektiv kirurgi: Begreppet elektiv kirurgi innebär att ett kirurgiskt ingrepp 

kommer att ske vid ett i förväg bestämt tillfälle (Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Kirurgiska ingrepp: kan indelas i små och stora ingrepp. Små ingrepp kan utföras 

på vårdcentraler och mottagningar medan större ingrepp utförs på sjukhus (Holm 

& Hansen, 2000).  

 

METOD 
Design 
Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie. Enligt Forsberg & 

Wengström (2003) är en litteraturstudie baserad på litteratursökning av 
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vetenskapliga artiklar och lämplig att användas som metod för att sammanställa 

aktuell forskning inom ett område. 

 

Urval 
Urvalskriterierna för val av artiklar utformades utifrån syftet (Forsberg & 

Wengström, 2003). Sökningarna avgränsades till artiklar som uppfyllde 

kriterierna: Peer Review, språk: engelska, svenska, danska och norska, ålder: 

adult samt artiklar publicerade mellan år 2000-2009. Tidsbegränsningen gjordes 

för att forskningen skulle vara så aktuell som möjligt. Sökningen innefattade ett 

internationellt perspektiv därför gjordes inga begränsningar gällande nation. 

Artiklar om pre- operativ omvårdnad av barn exkluderades då författarna ville 

fokusera på vuxna personer, 18 år och äldre. Totalt hittades 20 artiklar, 18 genom 

elektroniska sökningar och två via manuella sökningar. Nio artiklar exkluderades 

sedan eftersom det vid närmare granskning visades sig att de inte svarade mot 

syftet och/eller inte uppfyllde inklusionskraven. Resterande elva artiklar, tre 

kvantitativa och åtta kvalitativa, inkluderades i studiens resultatdel. 

 

Datainsamling 
För att svara på syftet söktes vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ 

ansats via databaser såsom PubMed, Cinahl samt PsycInfo. PubMed är en version 

av Medline och innehåller vetenskapligt material om bland annat medicin och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). Cinahl är specialiserad på 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2006) och PsycInfo är en bred databas som 

täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närliggande 

områden (a.a). Dessa informationskällor valdes då de tillhandahöll vetenskapligt 

material som svarade till det område författarna sökte.  

Sökord som har använts är bland annat: nurs*, preoperative period, preoperative*, 

surgery, operation, elective, patient*, patients perspective, information, 

hospitalization, anxiety, och experience*. Sökorden användes i olika 

kombinationer och vissa med trunkeringar och booleska operatorer. Även 

manuella sökningar gjordes. Sökvägar, sökord samt begränsningar 

dokumenterades i ett sökschema (se bilaga 1). 
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Genomförande och analys 
När artiklarna erhållits läste studiens författare artiklarna, dels enskilt, oberoende 

av varandra, och dels gemensamt. Vidare gjordes kvalitetsgranskning av de elva 

artiklarna via protokoll för studier med kvantitativ respektive kvalitativ metod 

enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). Enligt protokollet graderades 

artiklarnas kvalitet till Bra, Medel eller Dålig (a.a). Författarna beslutade att 

exludera artiklar som inte motsvarade god kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). Texterna analyserades senare enligt rekommendationer av Friberg (2006). 

Detta innebar att författarna läste igenom artiklarna flera gånger, individuellt och 

gemensamt, för att skapa en känsla för vad artiklarna handlade om. Vidare söktes 

likheter och skillnader i artiklarnas resultatdelar i förhållande till litteraturstudiens 

syfte. Därefter sorterades materialet utifrån likheter och skillnader och placerades 

under rubriker som var relevanta för syftet. Dessa rubriker låg till grund för de 

kategorier som sedan skapades och användes för att sammanställa och presentera 

resultatet. Artiklarna placerades även i en artikelöversikt (se bilaga 2) för att 

organisera och strukturera arbetet. Författarna förde löpande diskussioner 

angående artiklarnas innehåll under hela processen och enades om tolkning och 

struktur. 

 

Förförståelse 
En viss förförståelse om problemområdet fanns då författarna tidigare har 

genomgått ett elektivt kirurgiskt ingrepp respektive arbetat med dessa patienter. 

Denna förförståelse har tagits i beaktning genom diskussioner författarna emellan. 

 

Etiska överväganden 
Artiklarna som inkluderades i studiens resultat var granskade av etiskt råd eller 

etisk kommitté, vilket Forsberg & Wengström (2003) rekommenderar. Eftersom 

studien grundade sig på redan publicerat material finns ingen risk att enskilda 

individer kan identifieras.  
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RESULTAT 
Analysen resulterade i tre kategorier som alla beskriver patienters upplevelser av 

specifik omvårdnad i den preoperativa fasen vid elektiv kirurgi. Följande 

kategorier framkom: Individuell information, Kontinuitet samt Tillitsfull relation.  

 

Upplevelser av information 
En del av patienterna i de olika studierna erhöll preoperativt samtal med 

anestesipersonal och/eller opererande personal i anslutning till det kirurgiska 

ingreppet (Gilmartin, 2003; Sjöling et al. 2003; Lindwall, von Post & Bergbom, 

2003; Kvalvaag Grønnestad & Blystad, 2004; Sjöling, Norbergh & Asplund, 

2006; Gilmartin & Wright, 2008; Westerling & Bergbom, 2008). Patienterna 

beskrev att under det preoperativa samtalet gavs individuell information av olika 

personalkategorier. Vilka personalkategorier som var involverade i den 

individuella informationen och i det preoperativa samtalet varierade beroende på 

var patienterna vårdades. Informationen som gavs vid det preoperativa samtalet 

innefattade bland annat operationsproceduren d.v.s hur operationsdagen skulle se 

ut, vad som kom att ske i operationssalen, hur lång tid operationen skulle ta, risker 

med anestesi och operation, hygieniska aspekter, anestesimetoder och 

smärtlindring (Kvalvaag Grønnestad & Blystad, 2004; Sjöling, Norbergh & 

Asplund, 2006).  

 

En del patienter var missnöjda med den givna informationen och upplevde den 

som ytlig. Patienterna ansåg att det fanns flera brister i informationen och att detta 

skapade en känsla av förskräckelse hos patienterna (Gilmartin, 2003). Patienterna 

ansåg även att trots att operationsproceduren förklarades så gavs väldigt lite 

information angående den dag kirurgiska processen, från inläggning till 

utskrivning (a.a).  

 

Ett fåtal, ca sex procent, av de patienter som fick muntlig information från 

sjukvårdspersonal upplevde den givna informationen som skrämmande, vilket 

framgick i studien av Ghulam et al. (2006). Även i Worster och Holmes studie 

(2008) uttryckte patienterna att information kunde skapa ångest och rädsla. 
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De patienter som tidigare hade genomgått någon form av kirurgiskt ingrepp 

uttalade att de visste vad som kom att ske. Patienterna upplevde att de inte hade 

något behov eller önskan om ytterliggare information, men förväntade sig att få 

kontinuerlig information av sjukvårdspersonalen angående deras situation. På så 

vis menade patienterna att de fick en möjlighet att influera sin egen vård. Dessa 

patienter uttryckte att de kände sig lugna och säkra innan ingreppet (Lagerström & 

Bergbom, 2006). 

 

Majoriteten av de patienter som fick möjlighet att möta en del av den personal 

som sedan var närvarande vid, och/eller utförde operationen uttryckte mycket 

positiva känslor (Gilmartin, 2003; Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; 

Kvalvaag Grønnestad & Blystad, 2004; Sjöling, Norbergh & Asplund, 2006; 

Gilmartin & Wright, 2008; Westerling & Bergbom, 2008;). Patienterna upplevde 

att de fick en möjlighet att påverka sin vård genom samtalet med sjuksköterskan 

(Westerling & Bergbom, 2008) och den givna informationen upplevdes som god 

då patienternas behov och önskningar hade tillgodosetts (Ghulam et al. 2006; 

Sjöling, Norbergh & Asplund, 2006). De patienter som erhöll ett preoperativt 

samtal upplevde detta som en oväntad men väldigt välkommen överraskning 

(Westerling & Bergbom, 2008) och uppskattades av patienterna (Lindwall, von 

Post & Bergbom, 2003). Patienterna upplevde att sjuksköterskan gav kunniga och 

ärliga svar på nästan alla deras frågor (Westerling & Bergbom, 2008) samt att hon 

respekterade deras rädsla (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). Sjuksköterskan 

kunde även närmare förklara och klargöra medicinsk tekniska aspekter som 

patienterna inte tidigare förstått. Westerling och Bergbom (2008) fann att patienter 

som fått preoperativt besök kvällen innan operation, var bättre förbereda på vad 

som skulle ske dagen därpå.  På så sätt kände de sig lugnare, säkrare och kunde 

sova bättre under natten (a.a). 

 

Det preoperativa samtalet med sjukvårdspersonalen upplevdes även som en 

hjälpsam förberedelse då det gav en detaljerad bild av det kirurgiska ingreppets 

tillvägagångssätt (Gilmartin, 2003; Gilmartin & Wright, 2008) och patienterna 

menade att det kändes ”bra” att få veta vad som skulle hända under operationen 

(Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). Informationen som gavs upplevdes som 

omfattande och innehållsrik, vilket reducerade ångest och oro (Gilmartin, 2003).  
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En patient som uppskattade det preoperativa samtalet, inklusive verbal och 

skriftlig informationen, sa följande:  

 

“I found the preoperative session to be extremely useful. I received 

very detailed verbal and written information about the procedure 

and after-care, which reduced anxiety. It is my body and I would 

prefer to know what is going to happen and knowing where the 

day unit was based was quite comforting.”  (Gilmartin, 2003, 

s.247). 

 

Patienterna uttryckte starkt att det var deras kroppar det handlade om och därför 

önskades detaljerad information om vad som kom att ske (a.a).  

 

Ghulam et al. (2006) påvisade i sin studie att de flesta patienter som tillhandahöll 

muntlig information om operationens nödvändighet och alternativa behandlingar 

värderade informationen till god eller utmärkt. De flesta av patienterna ansåg även 

att den preoperativa informationens begriplighet var utmärkt och 61 procent av 

deltagarna uppgav att de kände sig lugnade av den muntliga informationen som de 

erhöll (a.a). Patienterna uttryckte att god och tillfredsställande preoperativ 

information minskade känslor av ångest, rädsla, osäkerhet och/eller oro inför 

elektiv kirurgi (Gilmartin, 2003; Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Sjöling et 

al. 2003; Kiyohara et al. 2004; Gilmartin & Wright, 2008) och var av betydelse 

för deras välbefinnande (Kvalvaag Grønnestad & Blystad, 2004). 

 

Upplevelser av kontinuitet 
I ett par studier (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Westerling & Bergbom, 

2008), användes den ”perioperativa dialogen” som arbetsmetod. Den innebar att 

patienterna fick möta samma sjukvårdspersonal pre-, intra- och postoperativt 

vilket skapade en kontinuitet för patienterna.  

 

Denna kontinuitet efterfrågades av deltagarna i en annan studie (Lagerström & 

Bergbom, 2006) där en del patienter uttryckte önskningar om att en individuell, 
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speciell person skulle finnas till hands om patienterna behövde hjälp, vara kapabel 

att besvara deras frågor samt vara ansvarig för deras vård. 

 

Med den ”perioperativa dialogen” som arbetsmetod upplevde patienterna att de 

hade sin ”egen” sjuksköterska som var ansvarig för deras vård under hela 

proceduren vilket patienterna ansåg vara positivt (Westerling & Bergbom, 2008). 

En studie gjord av Westerling och Bergbom (2008) visade att de flesta patienter 

kände solidaritet och vänskap med sjuksköterskorna, de kände att 

sjuksköterskorna brydde sig och att de som patienter var speciella för dem. En del 

patienter uttryckte kontinuiteten i de tre olika faserna som ”att berätta en historia”, 

patienten och sjuksköterskan delade en upplevelse tillsammans (Lindwall, von 

Post & Bergbom, 2003). Patienterna upplevde att de var tillåtna att ställa frågor 

och hade möjlighet att kommunicera med sjukvårdspersonalen om sina 

önskningar och känslor, såsom t.ex. rädsla inför det kirurgiska ingreppet 

(Westerling & Bergbom, 2008). Genom denna kontinuitet minskade även rädslan 

när patienterna, i ett senare skede, rullades in i operationsalen. Patienterna 

uttryckte att de då kände sig välkomna och inte så ensamma när de fick se 

personalens bekanta ansikten (a.a). 

 

“It was something special between us and I felt important. I 

recognized her, her eyes and her voice and I felt that we belonged 

to each other. I asked what they did and she told me everything 

about the operation.” (Lindwall, von Post & Bergbom, 

2003,s.249)  

 

Upplevelser av tillitsfull relation 
Flera patienter upplevde att de hade blivit lämnade ensamma i den preoperativa 

fasen och uttryckte att detta orsakade känslor såsom oro och ångest (Lagerström 

& Bergbom, 2006; Gilmartin & Wright, 2008). Vissa patienter beskrev även att de 

kände sig förtvivlade, övergivna och upprörda i den preoperativa väntan 

(Gilmartin & Wright, 2008; Westerling & Bergbom, 2008). En patient uttalade att 

denne aldrig mer ville genomgå ett kirurgiskt ingrepp igen, på grund av känslan 

av övergivenhet (Gilmartin & Wright, 2008). Patienterna uttalade att de ville veta 
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att det alltid fanns någon där, någon de litade på och som inte skulle lämna dem 

ensamma (Lagerström & Bergbom, 2006). Ur följande citat kan man utläsa 

missnöjet från en patient under den preoperativa väntan. 

 

 “ I was very busy with the consultations on admission…then I sat 

down and I felt totally abandoned. The wait became a bit of an 

overwhelming ordeal and the nursing staff made little attempt to 

interact with me. I tried to calm down a patient who was 

threatening to run away. Again, the nursing staff did not support 

this distressed patient. I never told anyone that I was a day 

surgery staff nurse…” (Gilmartin & Wright, 2008, s.2422) 

 

Tvånget att lämna sin kropp i andras händer beskrevs av en del patienter som 

skrämmande om de inte litade på den yrkesgrupp som var involverad i vården 

kring dem (Lagerström & Bergbom, 2006).  

 

Vissa patienter upplevde att det viktigaste av allt, beträffande omvårdnaden i 

anknytning till det kirurgiska ingreppet, var själva kontakten med sjuksköterskan 

(Westerling & Bergbom, 2008). Att sjuksköterskan tog sig tid och besvär att 

besöka patienterna på vårdavdelningen visade att hon var intresserad och 

involverad i deras vård, vilket ansågs värdefullt av patienterna. En patient 

uttryckte: ”It was the fact they came... it showed someone cared about me as a 

person” (a.a, s.137). Patienterna upplevde också att det kändes värdefullt när 

läkaren var förberedd inför deras möte (Sjöling, Norbergh & Asplund, 2006), då 

detta gjorde att patienterna kände sig bekräftade och sedda som individer med 

olika behov. 

 

Ghulam et al. (2006) visade i sin studie att 99 procent av de patienter som fick 

möta opererande personal preoperativt ställde frågor under mötet. 

Eftersom det preoperativa samtalet med sjuksköterskan inte hade någon 

tidsbegränsning upplevde patienterna att det fanns tid för frågor och funderingar 

(Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Westerling & Bergbom, 2008). 

Patienterna upplevde att de kunde föra en dialog med sjuksköterskan angående 

deras oro och stress inför det kirurgiska ingreppet, vilket ledde till att patienterna 
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kände tillit och förtroende för sjuksköterskan och att en vårdande relation 

skapades (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Worster & Holmes, 2008). 

Patienterna upplevde att frågorna som de ställde besvarades väl och att detaljerad, 

relevant och ärlig information gavs (Gilmartin & Wright, 2008; Worster & 

Holmes, 2008). Vissa patienter uppskattade när sjuksköterskan höll en lugnande 

hand på armen eller axeln under samtalet (Lagerström & Bergbom, 2006). 

Patienterna uttryckte även att de kände sig lugnade tack vare att personalen 

lyssnade till deras problem, tog hänsyn till deras tidigare erfarenheter av anestesi 

och kirurgi (Gilmartin, 2003) och behandlade dem med respekt (Lagerström & 

Bergbom, 2006). På så vis kände patienterna sig säkra och kunde därmed lämna 

sin kropp i sjuksköterskans händer (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003).  

 

Under sjukhusvistelsen upplevde en del patienter att de erhållit en stor mängd 

information inför det kirurgiska ingreppet (Sjöling, Norbergh & Asplund, 2006) 

vilket skapade trygghet i patientrollen. Information och tillfredställande 

omhändertagande bidrog till upplevelsen av att vara trygg och säker på sjukhuset 

och visade att personalen hade kompetens och kunskap (Kvalvaag Grønnestad & 

Blystad, 2004; Lagerström & Bergbom, 2006). Patienterna upplevde att ha 

kunskap om vad som kom att ske skapade en känsla av viss kontroll över 

situationen. Kunskapen som patienterna erhöll genom det preoperativa samtalet 

gjorde även att de kände sig starkare, säkrare och uppnådde en viss självkontroll 

under den faktiska anestesin under operationen (Lindwall, von Post & Bergbom, 

2003) 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Författarna började sin studie med en pilotsökning för att undersöka tidigare 

forskning inom området samt vilka sökord som var lämpliga att använda för att 

svara på syftet. Eftersom författarna valde att arbeta utefter hur Forsberg och 

Wengström (2003) beskriver tillväga gångsättet i en allmän litteraturstudie är 

arbetet baserat på litteratursökning av vetenskapliga artiklar inom området. Även 

andra inspirationskällor (Friberg red. 2006; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006; 

Backman, 2008) har använts som vägledning för att strukturera arbetet. Sökningen 
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började brett men smalnades efterhand av för att svara på syftet. Då författarna 

strävade efter att finna homogena artiklar samt för att säkra sökningen fick 

författarna hjälp och undervisning i informationssökning av bibliotekarie, vilket 

rekommenderas av Friberg (2006). Detta gjordes då författarna inte ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap och vana för att söka artiklar på ett korrekt sätt. 

 

Vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser med inriktning på medicin och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). Databaser som använts är: PubMed, 

Cinahl samt PsycInfo. Dessa informationskällor valdes då de tillhandahöll 

vetenskapligt material som svarade till det författarna sökte. Artiklar publicerade i 

andra databaser kan därmed ha gått förlorade på grund av denna begränsning. 

Cinahl upplevdes av författarna som den mest heltäckande databasen på grund av 

att de flesta artiklar kunde återfinnas här. Författarna valde att endast inkludera 

artiklar publicerade mellan år 2000-2009, detta för att forskningen skulle vara så 

aktuell som möjligt. Inga begränsningar angående länder, kulturer eller religioner 

gjordes. Vuxna, 18 år och äldre, kvinnor och män inkluderades i studien då det var 

denna patientgrupp som författarna vill inrikta sig på. Barn exkluderades helt ur 

studien då barns upplevelser kan skilja sig från vuxna patienters upplevelser.  

 

För att få ett så heltäckande resultat som möjligt söktes artiklarna på svenska, 

danska, norska samt på engelska. Dock kan misstolkningar ha gjorts då författarna 

ej har fullständiga språkkunskaper i de språk som valdes. För att minimera denna 

risk har ordlista och lexikon använts. Andra språk som författarna ej behärskar 

uteslöts då risk för feltolkning förelåg, på grund av detta finns en risk att 

författarna har gått miste om relevant information.  

  

Ordet ”sjuksköterska” uteslöts ur syftet då artiklar från hela världen söktes. Detta 

gjordes för att minska risken för feltolkning av vårdpersonalens arbetsuppgifter, 

då sjuksköterskans roll inte är den samma världen över. 

  

Ett sökschema formades under databassökningarna där sökvägar, sökord samt 

begränsningar dokumenterades. Även manuella sökningar gjordes. 20 artiklar 

hittades men nio exkluderades då de vid närmare granskning inte svarade på vårt 

syfte, elva artiklar inkluderades slutligen i studiens resultatdel. Författarna till 
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denna litteraturstudie har först enskilt och sedan tillsammans granskat, analyserat 

och diskuterat artiklarnas innehåll löpande under hela processen. Detta leder till 

en mera neutral bedömning, vilket i sin tur ökar trovärdigheten då författarna 

söker efter samma fenomen men ur olika perspektiv (Forsberg & Wengström, 

2003). Då det är flera författare som tolkar och läser texterna minskar risken för 

misstolkningar, vilket leder till att tillförlitligheten blir högre (Polit & Beck, 

2006). 

 

Artiklarna skulle vara granskade av etisk nämnd samt vara peer reviewed, det vill 

säga vara granskad av expertis inom området innan publicering (Willman, Stoltz 

& Bathsevani, 2006). Texterna som valdes var övervägande kvalitativa då de 

främst beskriver upplevelser. De artiklar med kvantitativ ansats som inkluderades 

i studien var tydliga och uppfyllde kvalitetskraven, dock kan bristande kunskap 

hos författarna angående hur statistik ska tolkas därmed ha påverkat resultatet.  

 

Vidare gjordes kvalitetsgranskning av de elva artiklarna via protokoll för studier 

med kvantitativ respektive kvalitativ metod (Willman, Stoltz & Bathsevani, 

2006). Enligt protokollet graderades artiklarnas kvalitet till Bra, Medel eller Dålig 

(a.a). För att öka tillförlitligheten i denna litteraturstudie har endast artiklar med 

hög eller medelkvalitet ingått, d.v.s artiklar med betyget Bra eller Medel. Samtliga 

artiklar motsvarade god kvalitet enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2006), 

därför har ingen artikel exkluderats på grund av dess kvalitet. Genom att följa 

Willman, Stoltz och Bathsevanis (2006) rekommendationer avseende 

kvalitetsgranskning anser sig författarna ha goda förutsättningarna för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt.  

 

Tre artiklar (Sjöling et al. 2003; Kiyohara et al. 2004; Ghulam et al. 2006) har fått 

mindre plats än övriga artiklar i studiens resultatdel. Författarna förmodar att detta 

beror på att de tre artiklarna var av kvantitativ ansats och innehöll ett betydligt 

mindre och kortare resultat än övriga artiklar. Dock ansåg författarna att fynden i 

dessa artiklar var av betydelse för studiens resultat, att utesluta dessa 

informationskällor kunde enligt författarna medföra ett bristande resultat i denna 

studie. 
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Det finns en risk att författarnas förförståelse kan ha färgat resultatet då en av 

författarna har arbetat med denna patientgrupp och den andre har genomgått 

elektiv kirurgi. Författarna förvånade sig över att en del patienter upplevde den 

givna informationen som skrämmande. För att minimera risken av att 

förförståelsen kan påverka resultatet har författarna läst allt material med ”ett 

öppet sinne” och välkomnat både positiva och negativa aspekter för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt.  

 

Om allt publicerat material inom området hade inkluderats i denna studie är det 

möjligt att resultatet hade sett något annorlunda ut. Inget material från u-länder 

har inkluderats i studien eftersom dessa artiklar inte fanns publicerade på något av 

de språk som författarna behärskar. Då sjukvården i dessa länder kan skilja sig 

från välutvecklad och modern sjukvård i i-länderna kan detta påverka patienternas 

upplevelser av specifik omvårdnad inför kirurgiskt ingrepp.  

 

Med överförbarhet menas enligt Holloway och Wheeler (2002) att fynden i en 

studie ska kunna omsättas till liknande situationer och/eller deltagare. En del 

utvalda artiklar i denna litteraturstudie påträffades ett flertal gånger i olika 

databaser, vilket stärkte deras relevans till studien och överförbarheten i resultatet 

(Backman, 2008). Dock är litteraturstudiens överförbarhet begränsad då det finns 

en variation i artiklarnas urval och syfte. Resultatet kan möjligen överföras till en 

population som motsvarar litteraturstudiens urval. Det innebär att de upplevelser 

som beskrivs i resultatet kan påträffas i omvårdnaden av patienter som kommer att 

genomgå elektiv kirurgi. Likheter och skillander i patienters upplevelser med 

hänsyn till ålder, genus och samhällsklasser är ej beskrivna i denna 

litteraturstudies resultat, då dessa aspekter inte har gått att urskilja i artiklarna. 

Eftersom barn exkluderades ur studien har inte heller barn och vuxnas upplevelser 

kunnat jämföras.  

 

 

18 



 

Resultatdiskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna patienters upplevelser av 

preoperativ omvårdnad inför elektiv kirurgi på sjukhus. Diskussionen bygger på 

de fynd som varit mest framträdande i resultatet. 

 

Det är sedan tidigare känt att patienter som ska genomgå elektiv kirurgi ofta 

upplever ångest, otrygghet och en intensiv rädsla är sedan tidigare känt (Holm & 

Hansen, 2000; Koivula et al. 2002). Denna studies resultat visade att god och 

tillfredsställande preoperativ information minskade dessa känslor hos de flesta 

patienter inför det kommande ingreppet (Sjöling et al. 2002; Gilmartin, 2003; 

Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Kiyohara et al. 2004; Gilmartin & Wright, 

2008). Detta kan ytterliggare stärkas av resultatet i Mitchell´s studie (2007) som 

påvisade att vissa patienter behövde omfattande information för att hantera oron 

inför det kirurgiska ingreppet. Dock framkom även i vår studies reslutat att en del 

patienter upplevde den givna informationen som skrämmande (Ghulam et al. 

2006; Worster & Holmes, 2008). För mycket information kan utlösa oro hos en 

del patienter, det är därför komplicerat att avgöra vad som är rätt mängd 

information i samband med kirurgiskt ingrepp (Mitchell, 2007). Hur kan man som 

sjuksköterska tillgodse varje enskild patients behov av rätt mängd information och 

hur kan man veta vad den enskilde önskar? För att tillgodse patienters individuella 

behov kan sjuksköterskan tillämpa ”den kliniska blicken”. Den kliniska blicken är 

kopplad till hög klinisk kompentens inom omvårdnad och syftar till en omedelbar 

helhetsförståelse av den klinska situationen (Olsson, 1993). Ann- Mari Olsson 

(1993) hävdar att klinisk blick är en kunnig blick som ”ser” och som förstår vad 

den ”ser” (a.a). Vidare menar Olsson att den kliniska blicken kan utvecklas och 

tränas. Förutsättningarna för utveckling av den kliniska blicken är enligt Olsson, 

förmåga att ”se” eller registrera via sinnena, specifika omvårdnadsbegrepp samt  

egna erfarenheter som man förstått, dvs. reflekterat över. För att höja kompetens 

och kvalitet inom hälso- och sjukvården är detta något som kan beaktas inom 

utbildningen av framtida sjuksköterskor.    

 

Av resultatet framgick att 99 procent av de patienter som fick möta opererande 

personal preoperativt ställde frågor under mötet (Ghulam et al. 2006). Flera 

patienter hade en önskan och ett behov av att ha möjlighet att kommunicera med 
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sjukvårdspersonalen (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Worster & Holmes, 

2008). Patienterna uttryckte det som värdefullt när de kunde ställa frågor och 

uttrycka känslor angående sin situation och få dessa besvarade (Westerling & 

Bergbom, 2008). Av resultatet att döma finns det ett behov hos patienterna av att 

samtala med sjuksköterskan. För att sjuksköterskan ska kunna uppfylla 

patienternas behov och önskningar i praktiken krävs det mer tid till dessa 

specifika omvårdnadsåtgärder. Kanske är det omöjligt för sjuksköterskan att i 

praktiken leva upp till patienternas önskningar och samtidigt svara på 

arbetsgivarens krav på effektivitet och vårdproduktion. På grund av hög 

arbetsbelastning och underbemanning finns det otillräckligt med tid för att ta hand 

om patienterna på ett tillfredställande sätt (Murphy, 2004; Khowaja, Merchant & 

Hirani, 2005). Belägg finns för att nyutexaminerade anestesi- och 

operationssjuksköterskor upplever vårdsituationen som svår och krävande 

(Larsson Mauleon & Ekman, 2002). Tid är mer än ofta en ”bristvara” inom 

sjukvården och för att dessa patienters behov ska kunna tillgodoses krävs en 

förändring. Genom att fler sjuksköterskor anställs kan arbetsbelastningen minska 

och sjuksköterskan kan ägna mer tid åt den enskilde patienten och på så vis 

tillgodose dennes individuella behov. Detta är dock en förändring som kräver 

ekonomiska insatser.  

 

Den ”perioperativa dialogen” användes som arbetsmetod i ett par studier 

(Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; Westerling & Bergbom, 2008) som 

inkluderades i denna litteraturstudies resultatdel. Detta innebar att patienterna fick 

möta samma sjukvårdspersonal pre-, intra- och postoperativt vilket skapade en 

kontinuitet för patienterna. Denna litteraturstudies resultat visade att dessa 

patienter upplevde kontinuiteten som positiv (Westerling & Bergbom, 2008), 

vilket kan stärkas ytterliggare av resultatet i Larssons FoU- rapport (2004). I den 

”perioperativa dialogen” blir patienten sedd och bekräftad av sjuksköterskan när 

hon/han tas emot av ett känt ansikte på operationsavdelningen. Både patienter och 

sjuksköterskor uppskattar att vara ett känt ansikte för varandra och att ha fått lära 

känna varandra innan de möts i operationssalen (a.a). Filosofen Lévinas 

förespråkar att vad en människa är, upptäcks egentligen först i mötet med ”den 

Andre” människan, och den människan möter oss som ett ansikte (Kemp, 1992). 

Vidare menar Lévinas att etik grundar sig i mellanmänskliga relationer, 
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människan ska försöka att sträva efter att känna empati, men bör visa sympati och 

respekt för ”den Andre” (Malmsten, 2001). Eftersom sjuksköterskan i den 

perioperativa dialogen har träffat patienten preoperativt kan detta underlätta 

skapandet av en relation till patienten. Kontinuiteten som skapas i den 

perioperativa dialogen kan underlätta och framhäva en känsla av empati för 

patienten hos sjuksköterskan. 

 

Denna perioperativa kontinuitet efterfrågades även i andra studier där patienterna 

uttryckte önskningar om att en individuell, speciell person skulle finnas till hands 

under hela proceduren (Lagerström & Bergbom, 2006). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska patientens behov av kontinuitet i vården 

tillgodoses. Trots att det tydligt framgår att den perioperativa dialogen är 

uppskattad och tillfredställer patienternas vårdbehov (Larsson, 2004) diskuteras 

kostnadseffektiviteten vilket förorsakar att arbetsmetoden inte används på alla 

sjukhus (Winter, 2006).  

 

Litteraturstudiens resultat visade även att patienterna upplevde det som 

skrämmande att vara tvungen att lämna sin kropp i andras händer (Lagerström & 

Bergbom, 2006). Det framkom även önskningar från patienterna om att inte bli 

lämnade ensamma i den preoperativa fasen, då detta skapade oroskänslor hos 

patienterna (a.a; Gilmartin & Wright, 2008; Westerling & Bergbom, 2008). 

Patienterna betonade vikten av att kunna lita på sjukvårdspersonalen och ansåg att 

en tillitsfull relation skapades genom samtal och kommunikation med 

sjukvårdspersonalen (Lagerström & Bergbom, 2006; Worster & Holmes, 2008). 

För att lindra patienternas oroskänslor kan sjuksköterskan tillämpa Joyce 

Travelbee´s omvårdnadsteori. Enligt Travelbee (1971) kan sjuksköterskan hjälpa 

lidande patienter att bemästra sitt lidande genom att understödja patientens hopp. 

Travelbee menar att grunden för att utveckla och bevara hopp är knuten till 

vetskapen om att man kommer att få hjälp av andra när man behöver den.  

Begreppet hopp är enligt Travelbee också nära knutet till tillit (a.a). En möjlig 

tolkning av patienternas upplevelser och Travelbee´s omvårdnadsteori är att det är 

av betydelse att som sjuksköterska finnas tillgänglig för patienterna. Andra 

omvårdnadsåtgärder som kan användas för att minska patienters lidande, känsla 

av oro och ensamhet kan vara bland annat musik (Mitchell, 2007). Genom att 
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lyssna på musik kan ångest och oro reduceras. Detta sätt att hantera ångest och oro 

har användts eftersom det är snabbt och enkelt samtidigt som det är 

kostnadseffektivt då det inte kräver någon extra personal. Dock har det påvisats att 

effekten är begränsad då musik inte har en tillfredställande, lugnande effekt på 

alla patienter (a.a). Haun, Mainous och Looney (2001) betonade i sitt resultat att 

patienter som hade familj eller någon anhörig vid sin sida kan ha blivit lugnade av 

familjens stöd istället för av musiken. Detta innebär att i de fall patienten inte har 

någon familj eller anhörig blir sjuksköterskans roll än mer betydelsefull för 

patientens välbefinnande. Genom att vinna patientens tillit kan sjuksköterskan 

förhindra att patienten känner sig utlämnad och övergiven i den preoperativa fasen 

(Larsson, 2004). Detta kan också förebygga oro inför eventuellt återkommande 

kirurgiska ingrepp i framtiden. 

 

Slutsats 
Människor är idag mer välutbildade än förr, med hjälp av bland annat internet, 

böcker och andra informationskällor söker människan på egen hand information 

om sitt hälsotillstånd. Detta ställer ökade krav på kvaliten inom hälso- och 

sjukvården och framför allt på den information som ges till patienterna. Det krävs 

idag bättre och intensivare teamarbete, inte bara mellan sjukvårdpersonal, utan 

också mellan sjukvårdspersonal och patient för att tillgodose patienternas 

önskningar och behov. För att uppnå ett ökat kvalitetskrav utan att öka 

kostnaderna krävs nya rutiner, nytänkande och bättre organisation. Av 

patienternas upplevelser att döma svarar den perioperativa dialogen på deras 

behov och önskningar i den preoperativa fasen. Dock kräver denna arbetsmetod 

mer tid från sjuksköterskan, men den skulle kunna ses som kostnadseffektiv, då 

välinformerade och lugna patienter överlag har kortare vårdtid och löper minskad 

risk för postoperativa komplikationer. 

 

För att uppnå en balans mellan patienters individuella behov och 

kostnadseffektivitet vore det önskvärt med vidare forskning inom området. 

Förslagsvis kan forsatt forskning av kvalitativ ansats tillämpas för att få en 

djupare förståelse för fenomenet.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning  
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

090129 Cinahl Preoperative AND 
Patients perspective 

År 2000- 2009 Abstract 
Abstract 

2 Svarade ej till 
syftet 

Nr 4. 

090205 
 

Cinahl Surgery AND information 
needs AND patients 

År 2000- 2009, English, 
inpatients, all adult, peer 
reviewed 

Abstract, abstract, 
abstract 

2 Svarade ej till 
syftet 

0 st 

090205 
 

Cinahl Surgery AND information 
needs AND patients 

År 2000- 2009, English, 
all adult, peer reviewed 

Abstract, abstract, 
abstract 

19 Svarade ej till 
syftet 

Nr 6. 

090303 
 

Cinahl Operation AND patients 
perspective 

Inga begränsningar Abstract, abstract 1  Nr 11. 

090303 
 

PubMed Preoperative* AND 
information AND nursing 

Human, 19+ years Titel/abstract, 
title/abstract, 
Titel/abstract 

15 Svarade ej till 
syftet 

Nr 2, nr 3 och nr 5. 

090303 
 

PubMed Surgery AND information 
AND anxiety AND pre- 
operative period 

Inga begränsningar Fritext 9 Svarade ej till 
syftet 

Nr 7.  

090303 
 

PubMed Preoperative* AND 
information AND 
experience 

År 2000- 2009 
Humans, 19+ years 

Titel/abstract, 
title/abstract, 
Titel/abstract 

165 Svarade ej till 
syftet 

Nr 9.  

090404 
 

Cinahl Surgery AND information 
AND patients experience 

Inga begränsningar Abstract, abstract, 
abstract 

10 Svarade ej till 
syftet 

Nr 1. 

090216 
 
 

PsycInfo (Preoperative* OR surgery) 
AND elective AND waiting 

English, inpatients, 18 
years and older 
År 2000- 2009 

Fritext 7 Svarade ej till 
syftet 

0 st 

090216 
 

PsycInfo (Preoperative* OR surgery) 
AND elective AND (in- 

English, inpatients, 18 
years and older 

Fritext 26 Svarade ej till 
syftet 

0 st 



 

hospital OR hospitalization) År 2000- 2009 
090216 
 

PsycInfo Anxiety AND preoperative 
care 

English, human. År 2000- 
2009 

Abstract, abstract 1 Svarade ej till 
syftet 

0 st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Nr 1. 
Blystad, A., 
Kvalvaag 
Grønnestad, 
B. 
Norge  
2004 
 
 
 
 

Patient´s 
experience 
with 
information in 
connection 
with an 
operation – A 
qualitative 
study 

The study 
focusing on 
how patient´s 
experience the 
information 
they receive in 
connection 
with an 
operation 

8 patienter som 
genomgått elektiv 
kirurgi på mage/tarm, 
blev strategiskt utvalda 
av 2 sjuksköterskor.  
 
Kvinnor och män i 
åldern 29-80 år deltog. 
 
Med eller utan cancer 
samt med eller utan 
erfarnhet. 

Kvalitativ ansats. 
 
Kvalitativ forskningsintervju så 
nära patientens hemgång som 
möjligt. Intervjuformen var 
semifokuserad med öppna 
frågor. 
Samtalet bandades samt 
transkriberades. 
 
För att få så trovärdig data som 
möjligt användes även 
uppföljningsfrågor samt 
summerade frågor.  
Cross-case analys 
Kategoriserade i 10 icke 
definierade temakategorier 

Patienterna upplevde att de 
kände sig tryggare och 
hoppfullare om de fick bra 
information, dels från läkaren 
men framförallt från 
sjuksköterskan. De tyckte att det 
var viktigt att få information om 
hela ”fasen” både före, under 
och efter operation. Även 
information ang. eventuella 
komplikationer så att patienten 
är beredd på vad som kan hända. 

Bra 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 
resultat.  
 
Utförligt beskriven 
metod. 
 
Tydliga inklusions- 
samt 
exklusionskriterier.  
 
Etiskt 
tillvägagångssätt 
samt peer rewid. 
 
Väl beskrivna 

slutsatser 

 
Nr 2. 
Gilmartin, J. 
England 

Day surgery: 
patients´ 
perceptions of 

The aim of this 
study was to 
elicit patients´ 

Hermanuetisk 
fenomenologisk ansats.  
 

Kvalitativ ansats 
 
Face-to-Face intervjuer mellan 

De fyra kategorierna: 
 
”Efficient functioning” 

Bra 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 

 



 

2003 
 
 
 

a nurse-led 
preadmission 
clinic 

perceptions of 
the 
preassessment 
preparation 
they received 
prior the day 
surgery 
 
 
 
 
 
 
 

30 patienter valdes ut 
varav 17 kvinnor och 
13, i åldern 19-85 år. 
 
De skulle kunna prata 
engelska, fått generell 
anestesi, vara planerad 
för operation samt vara 
tillgänglig per telefon 
5-7 dagar innan 
operationen. 
 
Alla patienter som 
deltog var tvungna att 
skriva på ett avtal som 
säger att de deltog 
frivilligt. Alla deltagare 
var anonyma. 
 

en sjuksköterska och patienten. 
Intervjun skedde i patietens hem, 
bandades samt transkriberades.  
 
Tematisk analys.  
Rådata lästes flera gånger. 
Författarna sökte efter 
återkommande 
påstående/fenomen som beskrev 
patientens upplevelser.  
 
Data kategoriserades och delades 
upp i koder och tema som sedan 
jämfördes. 
Resultatet blev 4 kategorier. 

 
”Assessment of patient 
suitability” 
 
”The experience of information 
giving” 
 
“The problem of cancellation” 
 
Majoriteten av patienterna 
upplevde att få information 
innan operation som mycket 
positivt. Patienterna upplevde 
det som en hjälpfull förberedelse 
samt minskade deras oro. 
Det var också viktigt för 
patienterna att sjuksköterskan 
fanns där, lyssnade samt visade 
ett empatiskt och professionellt 
förhållningssätt. 
 
 

resultat 
 
 
 
Utförligt beskriven 
metod. 
 
Tydliga inklusions- 
samt 
exklusionskriterier.  
 
Tydligt etiskt 
tillvägagångssätt, 
samt peer reviewed 
 
Innehållsrik slutsats! 

Nr 3. 
Gilmartin, 
J., 
Wright, K. 
England 
2008 
 
 
 
 

Day surgery: 
patients´ felt 
abandoned 
during the 
preoperative 
wait 

The purpose of 
this paper is to 
describe and 
interpret 
patients´  
experience of 
contemporary 
day surgery 

Induktiv, hermanuetisk 
fenomenologi. 
 
20 patienter som var 
mellan 19-85 år, hade 
genomgått dag kirurgi, 
med generell anestesi, 
var engelsktalande samt 
hade en kontakttelefon 
valdes ut.  
  

Kvalitativ ansats 
 
Ostrukturerade intervjuer med 
nyckelfrågor gjordes, fokus 
lades på individuell förståelse, 
samt upplevd livserfarenhet 
särskilt på operationsdagen.  
 
Aktivt lyssnande och icke verbal 
”hjälp” användes. Detta för att 
inte påverka svaret. Intervjuerna 
tog ca 1 timme och hölls på ett 

De 4 kategorierna: 
 “The apprehensions 
encountered” 
“ The feeling of abandonment in 
The preoperative waiting area” 
“The dynamics of recovery” och 
”The feeling of empowerment 
during preparation”. 
 
De flesta av patienterna utryckte 
en oro i de två första 
kategorierna. Dessa kategorier 

Medel 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 
resultat.  
Utförligt beskriven 
metod. 
Svaga inklusions- 
samt 
exklusionskriterier.  
Etiskt 
tillvägagångssätt 
samt peer reviewed. 

 



 

stort läro- sjukhus i norra 
England. 
Datan delades upp i fyra olika 
kategorier. 

behandlar den känslomässiga 
sårbarheten samt svårigheter i 
kommunikationen för patienten. 
 

 
Innehållsrikt resultat! 
 
Kort sammanfattning 

 
Nr 4. 
Bergbom, I., 
Westerling, 
K.  
Sverige 
2008 
 
 
 
 
 

The 
importance of 
Nursing in 
Perioperative 
Care: a 
patient´s 
perspective 

The aim of this 
study was to 
describe 
patients´ 
experiences of 
perioperative 
care.  

Hermanuetisk ansats. 
 
En av forskarna valde 
ut patienter som var 
bokade för gastro- 
operation efter att ha 
identifierat patientens 
ålder, kön samt 
tillstånd. 
 
Deltagandet var 
frivilligt. 
 
Personliga intervjuer 
gjordes och alla 10 
tillfrågade deltog i 
studien.  
6 kvinnor och 4 män 
deltog. Medelåldern var 
58 år.  
 

 Kvalitativ ansats 
 
Intervjuerna gjordes på den 
kirurgiska avdelningen, 1 -2 
dagar innan patienten skulle 
skrivas ut. Själva intervjun tog 
30-45 min. Samtalet bandades 
samt transkriberades.  
 
Rådata lästes flera gånger. 
Meningsbärande enheter, tema 
och kategorier valdes ut samt 
sub/underkategorier. 
 
 Datan delades sedan in i 3 
huvudkategorier: pre-, intra, eller 
postoperativa faser beroende på 
vilken fas patienten pratade om. 
 
 

De 3 huvudkategorierna: 
 
”The meaning of valuable during 
intraoperative care” 
 
“The meaning of valuable in an 
assessment of the postoperative 
visit” 
 
“The importance of 
perioperative nursing care from 
patients perspective” 
 
Patienterna upplevde det som 
värdefullt att få information då 
det ofta hade egna 
föreställningar om hur 
operationsfasen skulle gå till. 
När de hade fått information 
visade sig ofta att patienten hade 
föreställt sig ”fel”.  
Även att sjuksköterskan tog sig 
tid att prata med dem, gav 
patienten en känsla av att känna 
sig viktiga och speciella. 
Patienten kunde då utrycka 
känslor så som oro och rädsla på 
ett annat sätt. 

Medel 
 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 
resultat.  
 
Ej utförligt beskriven 
metod. 
 
Etiskt godkänd  
Peer reviewed 

 



 

Nr 5. 
Asplund, K., 
Nordahl, G., 
Olofsson, 
N.,  
Sjöling, M. 
Sverige 
2002 
 
 
 

The impact of 
preoperative 
information on 
state anxiety, 
postoperative 
pain and 
satisfaction 
with pain 
management  

The primary 
objective of 
this study was 
to test weather 
specific 
information 
given prior to 
surgery can 
help patients 
obtain better  
pain relief 
after total knee 
arthroplasty 
(TKA) 

Intervention studie. 
 
2 kontrollgrupper 
valdes ut. Lika många i 
var grupp. 
 
Åldern var 54-86 år. 
 
Data samlades in med 
hjälp av intervjuer samt 
2 frågeformulär. 
 
Även VAS användes 
för att mäta smärta. 

Kvantitativ ansats 
 
Prospektiv experimentel studie.  
 
Information gavs personligen 
dagen före operationen, ibland 4 
dagar innan beroende på olika 
hinder.  
 
De två grupperna fick olika 
information i ca 20-40. Den ena 
gruppen fick specifik 
information baserad på litteratur 
basis. Kontrollgruppen fick bara 
ren rutin information.  
 
 
 
 

Den grupp som fick specifik 
information var nöjda eller 
mycket nöjda medan 
kontrollgruppen som endast fick 
rutin information hade icke 
nöjda patienter också.  
 
Studiens resultat visar också att 
den grupp som fick specifik 
information upplevde smärtan 
”lättare” postoperativt än 
kontrollgruppen.  
 
Även oro och ångest var lägre i 
denna grupp samt att de var mer 
nöjda med vården i helhet. 

Medel 
 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 
resultat. 
 
Tydliga inklusions- 
samt 
exklusionskriterier.  
 
Etiskt 
tillvägagångssätt 
samt peer reviewed 
 
Mindre tydligt 
beskriven metod, hur 
samlades deltagarna 
in? 
 
Funderingar kring 
varför åldern blev så 
hög bland de ”utvalda 
patientern?” 

 



 

Nr 6. 
Sjöling, M. 
Asplund, K., 
Norbergh, 
K-G. 
Sverige 
2005 

What 
information do 
patients 
waiting for and 
undergoing 
arthroplastic 
surgery want? 
Their side of 
the story 

The objective 
of the current 
study was the 
explore how 
patients how 
are waiting for 
or have 
recently 
undergone 
arthroplastic 
surgery obtain 
information 
related to their 
illness and 
treatment and 
how this 
corresponds to 
their needs  

40 stycken blev 
inbjudna varav 16 
deltog. 10 kvinnor och 
6 män i åldern 54-75 
deltog.. För att få vara 
med i studien skulle 
patienten ha väntat 
minst 6 månader eller 
genomgått en operation 
1-2 månader före 
intervjun.  

Kvalitativ ansats 
 
Content analys. 
 
Intervjuer i fokus- grupper ca 
1,5- 2 timmar. 4 grupper med 
fyra personer i var grupp. 
Problem togs upp till diskussion, 
antecknades, bandades samt 
transkriberades. 
 
Intervjuerna ägde rum i ett utvalt 
konferens rum på ett universitet i 
mellan Sverige.  
 
Rådata lästes och delades in i 2 
huvudkategorier.   
 

De 2 kategorierna: 
 
”ways of obtaining information 
and advice” 
 
“what is needed – what patients 
 call for” 
 
Patienterna upplevde att de fått 
bristande information, och har då 
själva letat upp detta genom 
internet, bekanta osv.  
 
Patienterna tycker att det känns 
värdefullt när läkaren är 
förberedd på att möta dem och 
kan ge relevant information. 
 

Medel 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 
resultat.  
 
Ej tydliga inklusions- 
samt 
exklusionskriterier.  
 
Etiskt 
tillvägagångssätt 
samt peer reviewed 

Nr 7. 
Kiyohara, 
LY et al. 
Brasilien 
2004 
 
 
 
 
 

Surgery 
information 
reduces 
anxiety in the 
pre- operative 
period 

This study 
aimed to 
evaluate 
anxiety levels 
on the day 
before surgery  
as related to 
the 
information 
known by the 
patient 
regarding the 
diagnosis 
surgical 
procedure, or 
anesthesia  

149 personer valdes 
slumpmässigt ut från ett 
operationsschema, 29 
exkluderades och 120 
stycken användes.  
 
De utvalda patienterna 
var 16-80 år, 82 
kvinnor 38 män.  
 
 
 
 

Kvantitativ ansats. 
 
Observationsstudie: 
Patienterna delades in i grupper 
med 10 stycken i varje grupp.  
2 studenter besökte varje 
patienterna kvällen före 
operationen.  
5 grupper med studenter 
användes.  
Patienterna svarade på öppna 
frågor om deras utbildningsnivå, 
deras kunskap angående 
diagnosen, kommande operation 
och angående olika typer av 
anestesi. 

Det var ingen skillnad på män 
och kvinnor angående oron. Inte 
heller utbildningsnivån hade 
någon betydelse för oron. 
Däremot kom studien fram till 
att de patienter som inte får 
information har en högre nivå av 
oro än de som får information. 
De som hade fått ställa frågor 
angående sin diagnos samt hur 
operationen skulle gå till kände 
sig mer lugna. 
Procentmässigt fick inte många 
patienter reda på anestesimetod 
och författarna menar att detta 
kan vara ett ämne att behandla. 

Medel 
 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 
resultat. 
 
Tydliga inklusions- 
samt 
exklusionskriterier.  
 
Etiskt 
tillvägagångssätt 
samt peer reviewed 
 
Något kort metod. 
 

 



 

Även tre skrivna frågor delades 
ut. 
Vidare delades dessa grupper in i 
två grupper för att mäta oron hos 
patienterna.  
Den ena gruppen fick korrekt 
information och den andra 
gruppen fick inte korrekt 
information. 

 
 
 
 

Nr 8. 
Bergbom, I., 
Lindwall, 
L., Von 
Post, I. 
Sverige 
2003 
 
 
 
 

Patients´ and 
nurses´ 
experiences of 
perioperative 
dialogues 

The aim of the 
study was to 
describe and 
interpret the 
meaning of 
nursing care 
experienced by 
patients and 
perioperative 
nurses through 
the pre-, intra- 
and 
postoperative 
dialogues  

Hermaneutisk studie. 
 
Mellan 1999-2000 
samlades data in.  
 
10 patienter mellan 31-
76 år valdes ut. De 
valdes från ett 
operationsprogram för 
att det skulle 
representera olika 
sorters operation, kön, 
ålder samt att de skulle 
ha olika sorters 
erfaranhet. De fick även 
samtal med 
sjuksköterskan pre-, 
intra-, samt 
postooerativt. 
 
Även 10 
sjuksköterskor, alla 
kvinnor med en 
erfarenhet på mellan 5-
25 år tillfrågades om de 

Kvalitativ ansats. 
 
Intervjuerna ägde rum 1 vecka 
före operationen. Den tog 30-60 
minuter att genomföra.  
Samtalet bandades samt 
transkriberades, ord för ord. 
 
Sjuksköterskornas upplevelser 
lästes igenom.  
Men innan de lästes bestämde 
sig författarna att gå in med ett 
öppet sinne. Varje historia skulle 
utrycka sig själv. 
De skulle inte döma, tolka eller 
ifrågasätta någonting.  
 
Efterhand som analysprocessen 
fortskred lästes dessa berättelser 
om och om igen, varje gång med 
nya frågeställningar. På detta sätt 
kunde de uppnå analysmättnad. 
 
Data delades sedan upp i 
kategorier samt 4 subkategorier. 

Om sjuksköterskan träffar 
patienten innan operationen får 
de en chans att lära känna 
varandra och på så sätt skapa en 
relation och ett förtroende. Då 
kan patienten lättare utrycka vad 
han känner och förväntar sig 
samt om han är orolig över 
någonting.  
Här är det viktigt att 
sjuksköterskan finns tillhands 
och lyssnar, stöttar och förklarar. 
Författarna till denna studie 
menar att det är viktigt att 
omorganisera i vården för att 
göra detta möjligt. 
”Jag lägger mitt liv i dina 
händer” 

Bra 
 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 
resultat.  
 
Utförligt beskriven 
metod. 
 
Flest kvinnor. 
 
Tydliga inklusions- 
samt 
exklusionskriterier.  
 
Etiskt 
tillvägagångssätt 
samt peer reviewed 
 

 



 

skulle vilja skriva ner 
sina ”upplevelser” av 
den pre-, intra-, samt 
den postoperativa 
dialogen. 
 

 

Nr 9. 
Holmes, S., 
Worster, B. 
England 
2008 
 

The 
preoperative 
experience of 
patients 
undergoing 
surgery for 
colorectal 
cancer: A 
phenomeno-
logical study 

The primary 
focus was to 
enhance 
understanding 
of post-
discharge 
experiences 

Fenomenologisk studie. 
 
20 patienter valdes ut, 
10 kvinnor och 10 män 
i åldern 50-82 år. 
Kraven för att få vara 
med var att de skulle ha 
genomgått en operation 
för att ta bort 
tjocktarmstumör med 
en end-to-end teknik. 
De som hade stomi 
exkluderades. 

Kvalitativ ansats. Giorgis 
analysmetod samt Line-by-Line 
analys användes. 
 
Intervjuerna skedde med hjälp 
av öppna frågor i patienternas 
hem. En sjuksköterska med lång 
erfarenhet men som ej arbetade i 
teamet höll i intervjun.  
Samtalet pågick i ca 45 minuter, 
bandades samt transkriberades.   
 
Rådatan lästes flera gånger, 
författarna lyssnade på bandet 
samtidigt som de läste för att få 
exaktheten.  
Därefter delades materialet in i 
kategorier. 

Generellt är det bästa sättet 
kliniken kan stötta patienterna 
genom sin sjukdom på, är genom 
att ge information. 
Professionen måste spela en 
aktiv roll. 
Sjukvårdspersonalen ska kunna 
svara på de frågor patienterna 
ställer och finnas där när 
patienten är rädd, orolig, känner 
sig isolerad eller bara vill ha 
hjälp med något.  
På så sätt kan patienten känna 
sig trygg. 

Medel 
 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 
resultat.  
 
Kort beskriven 
metod. 
 
Tydliga inklusions- 
samt 
exklusionskriterier. 
 
Etiskt 
tillvägagångssätt. 
Peer reviewed 

 



 

 

      
Nr 10. 
Ghulam, AT 
et al. 
Schweiz 
2006 
 
 

Patients´ 
satisfaction 
with the 
preoperative 
informed 
consent 
procedure: A 
multicenter 
questionnarie 
survey in 
Switzerland 

The aim of this 
study was to 
assess 
patients´ 
satisfaction 
with the 
preoperative 
informed 
consent 
procedure in 
obstetrics and 
gynecologic. 

Strategiskt urval. 
 
Mars 2001- April 2002 
Frågeformulär som 
bestod av 2 delar 
skickades ut på 11 olika 
sjukhus I Schweiz. 
 
Det var frivilligt att 
svara samt anonymt. 
Ända kravet var att de 
skulle vara 16 år.  
 
 Av 6970 kvinnor 
svarde 3888 stycken. 
 
Frågeformuläret hade 
testats i en pilotstudie 
med 100 personer vid 
ett tidigare tillfälle. 

Kvantitativ ansats. 
 
För att undvika problem använde 
sig författarna av en strategi 
gjord av Kleinbum et al.   
Denna strategi går ut på att man 
arbetar efter olika modeller 
genom hela analysprocessen. 
 
Femgradig skala användes och 
svaren kodades från poor till 
excellent.  
Detta ”verktyg” användes för att 
få en uppfattning om hur 
patienterna upplevde 
informationen.  
Hur väl förberedda de var inför 
operationen, operationsteknik 
samt vilka komplikationer och 
risker det finns.  
 

Både muntlig och skriftlig 
information önskades av 
patienterna. 
 Det erbjuder både att man kan 
ställa frågor samt underlättar för 
patient, men även för läkaren att 
giltig  dokumenterad samt  
relevant information finns. 
 
Välanpassad samt individuellt 
utformad information var en 
stark önskan hos patienterna. 
 
Många av kvinnorna kände sig 
lugna när information getts. 
 
 
 
 
 
  

Medel 
 
Utifrån studiens 
syfte, ett relevant 
resultat.  
 
Utförligt beskriven 
metod, dock kort. 
Stort bortfall. 
 
Tydliga inklusions- 
samt 
exklusionskriterier.  
 
Etiskt 
tillvägagångssätt 
 
Peer reviewed 

Nr 11. 
Lagerström, 
E & 
Bergbom, I. 
Sverige 
2006 
 
 
 

The care given 
when 
undergoing 
operations and 
anaesthesia- 
The patients´ 
perspective 

The aim of 
this study was 
to describe 
and examine 
the meaning 
of ”taking 
care of” 
during a 
surgical 
episode from 
the patients´ 

6 patienter som skulle 
genomgår elektiv 
kirurgi valdes ut. 
 
De skulle genomgå en 
operation på ett sjukhus 
i västra Sverige, de 
skulle ha olika ålder, 
kön samt genomgå 
olika kirurgiska 
ingrepp.  

Kvalitativ ansats. 
 
Patienterna blev uppringda av 
författarna några dagar före 
operationen. De berättade då om 
studien. Även ett 
informationsbrev skickades per 
post. 
 
Intervju med patienten gjordes 
under två tillfällen, dagen före 

De 6 kategorierna: 
 
”Not be left alone” 
 
”Whatever happens will happen” 
 
“In control – let it happen” 
 
“To be cared for by skilled staff” 
 
“A positive atmosphere” 

Medel 
 
 Innehållsrikt, 
relevant för syftet och 
utförligt resultat.  
 
Utförligt beskriven 
metod. 
 
Tydliga inklusions- 
samt 



 

 

perspective  
Detta för att få 
patienters olika 
upplevelser ska bli väl 
ansedda samt 
dokumenterade. 
 
Valet av patienterna 
berodde också på 
författarnas 
tillgänglighet samt när 
de hade möjlighet att 
leda intervjuerna. 
 

operation samt dagen efter 
operation. Intervjuerna bandades 
samt transkriberades.  
 
Den första intervjun inriktade sig 
på patientens föreställningar och 
förväntningar inför operationen.  
 
Den andra intervjun fokuserade 
på hur de hade upplevt 
omvårdanden och om det hade 
svarat mot deras förväntningar 

 
“Not to have to  ask for help” 
 
Patienterna upplevde att 
relationen mellan sjuksköterska 
och patient ska vara god. Det är 
sjuksköterskan som bär på 
kompetens och tar ansvar för 
patienten under dennes 
sjukhusvistelse. 
Att bli väl omhändertagen 

exklusionskriterier. 
 
Få antal deltagare  
 
Etiskt 
tillvägagångssätt 
 
Peer reviewed 
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