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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det blir allt vanligare att patienter opereras i vaket tillstånd med hjälp av 

regionalanestesi och detta har visat sig ge bättre återhämtning efter operationen. Det finns 

dock kunskapsluckor om hur dessa patienter upplever situationen i den intraoperativa fasen 

då till exempel miljön kan ge många olika sinnesintryck. Det är bland annat 

operationssjuksköterskans ansvar att tillsammans med operationsteamet se till att patienten 

upplever ett gott välbefinnande under pågående operation. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att vara vaken under operation. 

Metod: En litteraturstudie baserat på kvalitativa samt kvantitativa artiklar valdes för att ge en 

överblick över samtida forskningsartiklar inom detta område. Artiklarna analyserades utifrån 

Evans innehållsanalys. Sjutton artiklar valdes där majoriteten blev kvalitativa artiklar då 

syftet handlar om upplevelser. 

Resultat: Resultatet påvisar att patienten önskar få information både före och under pågående 

operation för att minska oron, ångesten samt smärtan. Det hjälpte även att hålla någon i 

handen för att minska oron och ångesten. Musik kan även vara en hjälpande faktor för 

patienten att slappna av samtidigt som vissa kände att de tappade kontrollen om de fick 

lyssna på musik. För att patienten skulle känna sig delaktig visade resultatet att det var viktigt 

att etablera en god kommunikation. 

Slutsats: För att kunna ge god omvårdnad till de patienter som opereras i vaket tillstånd 

krävs det att operationssjuksköterskan ser patienten som en unik individ och får tid att 

anpassa sin omvårdnad för att säkerställa god vård. 

Nyckelord: Regionalanestesi, patientens upplevelse, intraoperativa fasen, operation 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Background: It is becoming increasingly common to perform surgery on patients in a 

awakened state using regional anesthesia and this has been shown to provide better recovery 

after surgery. However, there are still uncertainties about how these patients experience the 

situation in the intraoperative phase, for example, the environment can give a wide variety of 

sensory impressions. Among other things it is the responsibility of the theatre nurse to, along 

with the rest of the operating team, ensure that the patient experiences good well-being 

during on-going surgery. 

Aim: To describe patients' experiences of being awake during surgery. 

Method: A literature study based on qualitative and quantitative articles was chosen in order 

to present an overview of contemporary studies in the field. The articles were analysed from 

Evans content analysis. Seventeen articles were chosen where the majority were qualitative 

articles as the aim was to illustrate the patients’ experiences. 

Results: The result shows that the patient wishes to receive information both before and 

during surgery to reduce the concern, anxiety and pain. It also helped to hold someone’s hand 

to reduce the concern and anxiety. Music was also shown to be a potential helping factor for 

the patient to relax although some instead felt they were losing control if they were listening 

to music. In order for the patient to feel involved, the result showed that communication was 

important in order to experience this. 

Conclusion: In order to provide proper care to patients in a awakened state, the theatre nurse 

need to see the patient as a unique individual and have time to adapt their treatment to ensure 

proper care. 

Keywords: Regional anesthesia, patient experience, intraoperative phase, surgery 
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BAKGRUND 

 

Det blir allt vanligare att opereras under regionalanestesi då en ökning för varje år ses 

(Cobbold & Money, 2010; Mitchell, 2008). Regionalanestesi innebär att åstadkomma 

patienten smärtfrihet under bland annat en operation, och detta kan ske genom flera olika 

metoder som till exempel lokalanestesi och epiduralanestesi (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Regionalanestesi innebär alltså att patienten är vaken under operationen och får en blockad 

som tar bort motoriken och smärtupplevelsen från operationsområdet, men patienten kan 

fortfarande känna tryck och beröringar (Ellingsen, 2012). Fördelarna med regionalanestesi, 

gentemot generellanestesi där patienten blir helt sövd, är mindre risker och biverkningar. 

Patienten återhämtar sig även snabbare vilket leder till kortare vårdtid som gynnar samhället 

genom att fler personer kan få hjälp tidigare då vårdkön minskar (Rhodes, Miles & Pearson, 

2006). Det har även visat sig i en studie att sömnkvaliteten under första natten efter 

operationen blir bättre om regionalanestesi använts och detta visade sig ha ett starkt samband 

med kortare vårdtider (Kjølhede et al., 2012). Även Cobbold och Money (2010) skriver att 

vårdtiden blir kortare samt att risken för infektioner minskar och det är även mer 

kostnadseffektivt att använda regionalanestesi framför generellanestesi.  

 

Att opereras med regionalanestesi har många fysiologiska fördelar som tidigare nämnts men 

det är viktigt att tänka på att patienten kan utsättas för många sinnesintryck som kan påverka 

deras välbefinnande. När patienten är vaken under sin operation ställer det större krav på att 

operationspersonalen ger fortlöpande information till patienten om vad som händer och sker 

på salen (Valeberg, 2013). Det är viktigt att bland annat tänka på ljudnivån inne på 

operationssalen, hur hantering av instrument samt blodiga dukar hanteras då sådana faktorer 

kan skrämma patienten (Hansen, 2012). Valeberg (2013) skriver att det är speciellt viktigt att 

tänka på ljudnivån vid ortopediska ingrepp då dessa operationer innebär mycket buller från 

instrumenten som används. Operationspersonalen bör även vara uppmärksamma på hur de 

kommunicerar med varandra och undvika samtal som kan upplevas otrygga av patienten samt 

att onödiga utbrott ska undvikas för att inte ge intryck till patienten att operationen inte går 

som förväntat (ibid.). 
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Tidigare forskning  

Leinonen och Leino-Kilpis (1999) litteraturöversikt visade att den intraoperativa fasen (under 

operationen) inte är lika studerad som den preoperativa (innan operationen) och 

postoperativa fasen (efter operationen). Inför en operation är det många personer som 

upplever oro att förlora kontroll samt en rädsla för att uppleva obehag och smärta (Bailey, 

2010). Detta har i sin tur lett till att många personer har valt att skjuta upp sina planerade 

operationer trots att de lider av smärta som påverkar deras vardag (Jacobson et al., 2008). Det 

finns dock även de som upplever en lättnad när de får en tid för en operation  (Leinonen & 

Leino-Kilpi, 1999). Selimen och Andsoy (2011) menar att känslan som uppstår inför en 

operation kan bero på tidigare erfarenheter från vården, till exempel att oron som finns där 

kan bero på en tidigare negativ händelse. Haugen och medarbetare (2009) beskriver att 

patienterna reflekterade mycket över hur operationsmiljön skulle upplevas och de kände en 

oro över att den skulle kännas skrämmande, samt att de kände sig oroliga inför sin stundande 

operation om de inte fått tillräcklig information innan. 

Enligt en tidigare studie där intervjuer med operationssjuksköterskor utfördes kom det fram 

att de vill säkerställa en miljö som främjar patientens välbefinnande vilket medförde att 

patienterna  kände sig tryggare under operationen (Kelvered, Öhlén & Åkesdotter, 2012).  Att 

säkerställa en trygg miljö upplevs som en stressande faktor för operationssjuksköterskan då 

tiden med patienten inne på operationssalen är väldigt kort innan operationen påbörjas 

(Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg & Lertola, 2003). Operationssjuksköterskans stress kan 

minska om det ges möjlighet att träffa patienten innan operation, alltså i den preoperativa 

fasen. Detta resulterade i att operationssjuksköterskan fick möjlighet att lära känna patienten 

innan och kunde då  planera omvårdnaden bättre utifrån individens behov (Lindwall, von 

Post & Bergbom, 2003). I och med att operationssjuksköterskan fick träffa patienten 

preoperativt hade en förståelse för patienten uppstått och kommunikationen flöt på bättre, det 

visade sig även att en tyst kommunikation kunde ske genom att operationssjuksköterskan 

kunde läsa av patientens kroppsspråk (ibid.). Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007) har 

även de studerat operationssjuksköterskors interaktion med patienterna i den perioperativa 

dialogen, vilket innebär pre-, intra- och postoperativa mötet mellan patient och 

operationssjuksköterska. Om operationssjuksköterskan träffar patienten innan hon/han 

kommer in på operationssalen skapas bättre förutsättningar för god omvårdnad och 

patienterna upplevde att det fanns någon som brydde sig om dem.  
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Detta skapade ett lugn hos patienten inför den kommande operationen  samt att de kände sig 

trygga med att lämna över sig i någon annans händer. Operationssjuksköterskan upplevde att 

hon/han värnade mer om patienten och sina förberedelser än annars om en möjlighet till att 

träffa patienten innan operationen fanns. Operationssjuksköterskan ville även genomföra de 

löften som patient och vederbörande hade kommit överens om innan operationen och det var 

viktigt för operationssjuksköterskan att patienten kände att denne blev sedd som en individ 

(ibid.). 

Operationssjuksköterskans roll och etiska aspekter 

Den intraoperativa fasen börjar då patienten kommer till operationsavdelningen och slutar då 

patienten opererats klart och flyttas till uppvakningsavdelningen, och det är under denna 

period som operationssjuksköterskans omvårdnad äger rum (Gustafsson, Kelvered & 

Sandersen, 2012). Operationssjuksköterskan ansvarar för att patientens upplevelse av 

omvårdnadsprocessen säkerställs och att patientens värdighet, autonomi och integritet 

bevaras samt att i den perioperativa vårdmiljön värna om de estetiska aspekterna för 

patienten. Operationssjuksköterskan ska även kommunicera och informera patienten om vad 

som sker, samt ge patienten stöd och en möjlighet till delaktighet (Riksföreningen för 

operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Patientlagen (SFS 2014:821) 

menar att omvårdnaden ska stärka och främja patienternas delaktighet i vården, deras 

självbestämmande samt främja deras integritet. Även Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

och Svensk Sjuksköterskeförening (2016) menar att god vård ska uppnås genom att ge 

patienten trygghet, vården ska ges med respekt för patientens integritet och 

självbestämmande samt att den ska bedrivas med säkerhet och främja patientens behov av 

kontinuitet. 

Omvårdnadsteori 

När patienten och operationssjuksköterskan möts för första gången, oftast inne på 

operationssalen är det av vikt att inge ett förtroende och en trygghet, så att patienten känner 

sig lugn och harmonisk. Ljuden inne på en operationssal kan störa interaktionen och 

kommunikationen mellan patienten och operationssjuksköterskan (Hansen, 2012) och enligt 

Travelbee (1971) behövs bland annat kommunikation och interaktion för att skapa en 

relation. 
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Joyce Travelbee (1971) lägger sitt fokus på den mellanmänskliga dimensionen i 

omvårdnaden. För att förstå vad omvårdnad är anser Travelbee att vi även måste förstå vad 

som händer mellan en sjuksköterska och en patient, hur upplevs interaktionen samt vad kan 

konsekvensen bli för patienten och dennes tillstånd.  För att uppnå mellanmänskliga 

relationer genomgår vi fyra olika interaktionsfaser: 

 

● Det första mötet: Första fasen menar Travelbee (1971) innefattar när två personer är 

främmande för varandra och har generella uppfattningar och förväntningar på detta 

möte. Samtidigt i denna fas får man även ett intryck och upplevelse av den andres 

personlighet med hjälp av sin bedömning och observation. För sjuksköterskan är det 

viktigt i denna fas att se den unika individ hon/han har framför sig.  

● Framväxt av identiteter: Nästa steg uppstår när interaktionen och en framväxt av 

identiteter mellan parterna sker,  då synliggörs deras personlighet och identitet 

(Travelbee, 1971). De generella uppfattningar som eventuellt fanns försvinner och en 

relation växer fram. För sjuksköterskan är det viktigt att se patienten som en individ 

och inte som en patient i mängden (ibid.).  

● Empati och sympati: För att ta sig vidare i den mellanmänskliga relationen menar 

Travelbee (1971) att empati och sympati måste uppstå mellan parterna. Empati är 

något som pågår från och till och är alltså inget som äger rum kontinuerligt. Empati 

leder till att människan kan förutse andras handlingar. En förutsättning för att empati 

ska fungera mellan flera parter är att de har liknande erfarenheter, därav kan en 

begränsning ske på grund av sin egen erfarenhet. Empati innebär att det finns en 

önskan om att förstå den andra individen. Sympati är en önskan att kunna lindra 

någon annans lidande genom att  känna medkänsla för en annan person. I denna fas 

tar sjuksköterskan del i patientens upplevelse av lidande. För att kunna känna sympati 

ska det finnas en önskan att lindra patientens lidande och det är viktigt för 

sjuksköterskan att visa att hon/han finns där för patienten i dennes lidande (ibid.).   

● Ömsesidig förståelse och kontakt:. I denna fas, som är den sista, delar parterna sina 

känslor, attityder och innersta tankar. När individerna delar samma upplevelse 

framstår den som betydelsefull och patienten upplever att sjuksköterskan har funnits 

där hela tiden i dennes lidande (Travelbee, 1971).  
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För att uppnå god omvårdnad i den mellanmänskliga dimensionen är kommunikationen ett 

viktigt redskap för sjuksköterskan. Enligt Travelbee (1971) sker kommunikation i varje möte 

mellan sjuksköterskan och den som mottager dennes vård, både via samtal samt tyst 

kommunikation. Kommunikation är en process vilket gör det möjligt för en sjuksköterska att 

skapa en relation. Travelbee delar in kommunikation i två olika kategorier. Den allmänna 

förmågan  innebär att sjuksköterskan har läsförmåga, kunna tolka text, uttrycka sig i skrift, 

förmåga att använda ett språk som alla kan förstå men även förmåga att lyssna och höra, det 

verbala som det icke-verbala. Den specifika förmågan som Travelbee anser behövs är 

sjuksköterskans förmåga att observera och att skapa en känsla i samspelet med andra genom 

den verbala kommunikationen som i den icke-verbala. Sjuksköterskan ska även ha en 

förmåga att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov samt ändra dessa om målet inte 

uppfylls. Dessa förmågor är under ständig utveckling och innebär en utmaning för 

sjuksköterskan (Travelbee, 1971).  

 

För att operationssjuksköterskor ska kunna tillämpa Travelbees teori om mellanmänskliga 

relationer kan en viss förförståelse för patienternas upplevelse vara behjälplig då mötet inne 

på operationssalen har många sinnesintryck som kan påverka mötet. Det är dock viktigt att 

operationssjuksköterskan fortfarande ser att patienten är en egen individ i det första mötet. 

Problemformulering 

Det blir allt vanligare att patienter opereras under regionalanestesi vilket leder till större 

ansvar hos operationssjuksköterskan som då måste se till att patienten upplever välbefinnande 

under hela operationen. Enligt Karlsson (2013) skrev Svensk sjuksköterskeförening att det  

finns kunskapsluckor om hur dessa patienter som opereras under regionalanestesi upplever 

situationen. Om det saknas kunskap om patienternas upplevelse av att vara vaken under en 

operation kan det vara svårt för operationssjuksköterskan att veta om de bemöter patienten 

rätt och bidrar till att skapa en känsla av välbefinnande för patienten utifrån den 

mellanmänskliga relationen som Travelbees teori fokuserar på. Genom att studera patienters 

upplevelser av att vara vaken under operation kan kunskapsläget ökas och bidra till en bättre 

förståelse för patienternas välbefinnande under operationen.  

Syfte 

Att beskriva patienters upplevelser av att vara vaken under operation. 
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Frågeställningar 

1. Hur upplever patienten det att vara vaken under pågående operation? 

2. Hur upplever patienten miljön? 

3. Hur upplever patienten bemötandet under operationen? 

METOD 

Design 

En litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes för att sammanställa 

och få en översikt över kunskapsläget inom detta ämne (Polit & Beck, 2016). Att kombinera 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan resultera i en ökad förståelse för patienternas 

upplevelser och därmed beskriva deras upplevelser bättre (Axelsson, 2012; Friberg, 2012; 

Kristensson, 2014). 

Sökstrategi 

Författarna utgick från sitt syfte samt frågeställningarna i sökandet av vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna som användes till resultatet söktes fram på ett strukturerat arbetssätt (Friberg, 

2012). Artiklarna söktes fram  i PubMed då detta är en databas som har vetenskapliga artiklar 

inom bland annat områdena sjukvård, omvårdnad och medicin. En annan anledning till valet 

av PubMed är då författarna har tidigare kunskap om att söka i den databasen. Fria sökord 

användes och för att få en mer specifik sökning lades boolesk sökteknik till. Boolesk 

sökteknik innebär bland annat att lägga till AND mellan sökorden och det hjälper till att i 

sökningarna meddela databasen att författaren är intresserad av de vetenskapliga artiklar som 

innehåller flera  av sökorden (Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2012). Sökord som  

användes i databasen PubMed var: awake surgery, patients experience, patients perspective,  

qualitative studies, qualitative, intraoperative, awake patient,  operating nurse, intraoperative 

care, local anesthesia, local anaesthetic, regional anesthesia, understanding och surgery. En 

manuell sökning genomfördes också för att öka antalet artiklar till resultatet. Att använda sig 

av denna metod kallas för sekundärsökning och innebär att söka efter artiklar och/eller 

författare i framtagna artiklars referenslistor (Östlundh, 2012). Fyra artiklar söktes fram via 

manuell sökning genom PubMed samt en artikel söktes fram via manuell sökning i databasen 
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CINAHL då den inte fanns i PubMed. CINAHL har artiklar inom områdena folkhälsa, 

sjukvård och omvårdnad.  

 

Inklusionskriterier vid sökningarna av de vetenskapliga artiklarna var att de inte skulle vara 

äldre än tio år, vara skrivna på engelska, med fördel ha ett etiskt godkännande, finnas 

tillgängliga i fulltext och vara kostnadsfria samt svara på detta examensarbetes syfte och 

frågeställningar. Orsaken till att inte inkludera artiklar äldre än tio år var för att säkerställa att 

resultatet skulle bli relevant för nutiden. 

 

Resultatet av sökningarna och sökresultatet redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

resultat 

Inkluderade 

artiklar 

 PubMed Awake surgery AND patients 

experience AND qualitative 

studies  

 11  11 7  6 

PubMed Intraoperative AND awake patient 

AND operating nurse  

 2  2 2  1 

PubMed Awake patient AND surgery 

AND patients experience AND 

qualitative study  

9 3 2 1 

PubMed 

 

Patients’ Experiences AND 

Intraoperative Care AND Local 

Anesthesia  

5 1 1 1 

PubMed 

 

Patient experiences AND 

qualitative AND regional 

anesthesia AND understanding  

3 2 2 1 

PubMed Patients perspective AND awake 

surgery AND local anaesthetic  

 

4 3 2 2 

PubMed 

(manuell 

sökning) 

(Manchella, Khurana, Duke, 

Brussel, French & Zuccherelli, 

2011).   

 

- - 1 1 
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PubMed 

(manuell 

sökning) 

(McCloud, Harrington & King, 

2012). 

- - 1 1 

PubMed 

(manuell 

sökning) 

(McCloud, Harrington & King, 

2014). 

- - 1 1 

PubMed 

(manuell 

sökning) 

(Trängeberg & Stomberg, 2013). - - 1 1 

CINAHL 

(manuell 

sökning) 

(Bergman, Stenudd & Engström, 

2012). 

- - 1 1 

 

Urval 

För att författarna skulle få en uppfattning om huruvida artiklarna svarade på syftet och 

frågeställningarna till detta examensarbete lästes och bedömdes titlarnas relevans först och 

därefter lästes artiklarnas abstrakt. När författarna ansåg att artiklarnas abstrakt var 

användbart lästes resultatet. Totalt exkluderades tio artiklar efter granskning av abstrakt samt 

granskning av resultatet. De artiklar som hade ett resultat som svarade mot syftet och 

frågeställningarna inkluderades och genomgick därefter en kvalitetsbedömning. Artiklar med 

låg kvalitè bör exkluderas enligt Forsberg och Wengström (2016). Då detta examensarbete 

har en mer kvalitativ design utformat från syftet och frågeställningarna valdes ett större antal 

av kvalitativa artiklar. 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som valdes till detta examensarbete skulle med fördel ha ett etiskt godkännande. 

Även om artiklarna har ett etiskt godkännande så är det viktigt att författarna tar hänsyn till 

individerna som deltagit i dessa tidigare studier på ett sådant sätt att de skyddas (Forsberg & 

Wengström, 2016). Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att det framkommer vem 

som har sagt vad och att inget plagiat får förekomma. Detta har författarna förhållit sig till 

och refererat där det var aktuellt.  
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Bearbetning och analys 

Totalt inkluderades 17 artiklar från urvalet som därefter genomgick en kvalitetsgranskning 

som är utformad av Forsberg och Wengström (2016). En kvalitetsmall användes till de 

kvalitativa artiklarna samt en mall för de kvantitativa artiklarna (bilaga 1 och 2). 

Kvalitetsgranskningen genomfördes separat av författarna för att sedan jämföra om samma 

Kvalitetesgranskningen genomfördes separat av författarna för att sedan jämföra om samma 

kvalité uppnåtts för att på så vis kunna öka trovärdigheten på granskningen. Artiklarna 

bedömdes till hög, medel eller låg kvalité och detta baserades på hur många positiva svar 

artikeln ansågs ha av författarna till detta examensarbete. För att underlätta bedömningen 

gjorde författarna ett poängsystem, där varje positivt svar fick ett poäng, och översatte det 

sedan till procent, där artiklar med >80% ansågs ha hög kvalité, artiklar med >70% ansågs ha 

medel kvalité och artiklar som hamnade under 70% ansågs ha låg kvalité. Artiklarna som 

bedömdes ha en hög kvalité hade tydligt beskrivna delar genomgående i hela artiklen men om 

någon del ansågs ha brister fick artikeln en kvalité som hamnade på medel. Efter att 

kvalitetsbedömningen genomförts och sammanställts av båda författarna fanns det enbart 

artiklar med hög eller medel kvalité vilket resulterade i att ingen artikel behövde exkluderas. 

 

Efter kvalitetsbedömningen påbörjades analysmetoden som har inspiration av Evans (2002) 

modell för att analysera material som utförs i fyra olika steg. När artiklarna var utvalda 

utifrån inklusionskriterierna samt kvalitetsbedömningen, som är första delen i Evans metod, 

påbörjades steg två där nyckelfynd från varje artikel ska plockas fram. För att lyckas med 

detta läste författarna till detta examensarbete artiklarna upprepade gånger. Detta är även 

något Elo och Kyngäs (2008) samt Krippendorff (2004) rekommenderar för att få en ökad 

förståelse för innehållet. Författarna läste materialet separat för att sedan se om samma 

nyckelfynd plockats ut, författarna valde att enbart plocka ut nyckelfynd som svarade mot 

detta examensarbetes syfte och frågeställningar. Steg tre handlar om att sammanställa 

artiklarnas likheter och olikheter utifrån nyckelfynden för att skapa olika teman samt 

subteman (Evans, 2002). Författarna till detta examensarbete valde att utifrån 

frågeställningarna skapa tre teman som kan besvara frågorna och på så sätt besvara syftet. 

Utifrån dessa tre olika teman Patienternas upplevelse av operationen, Patienternas 

upplevelse av operationsmiljön samt Patienternas upplevelse av bemötandet skapades sju 

subteman smärta, oro och ångest, operationsrummet, ljud, musik, delaktighet och 

kommunikation samt information, se bilaga 3 för exempel på analysprocessen. Det fjärde och 
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sista steget i Evans (2002) analysmodell går ut på att se om temat och dess subteman stämmer 

överens med nyckelfynden som plockats ut från artiklarnas resultat, detta var något 

författarna till detta examensarbete genomförde genom att läsa artiklarnas resultat igen efter 

att temana och dess subteman skapats. Även Krippendorff (2004) skriver att det är viktigt i en 

analysprocess att inte tolka textens innehåll, utan att författarna till ett arbete ska räkna upp 

eller ange det som faktiskt sägs i en text.  

 

En översikt på artiklarnas författare, deras syfte, design/metod, antal deltagare, analysmetod, 

deras huvudresultat och resultatet på kvalitetsbedömningen av artiklarna återfinns i bilaga 4. 

RESULTAT 

 

Till denna litteraturstudie har 17 vetenskapliga artiklar använts, 11 är kvalitativa, fyra är 

kvantitativa och två artiklar har en multidesign som innebär att de har använt sig av både en 

kvalitativ och kvantitativ metod för insamlandet av datan. Artiklarna har sitt ursprung från 

olika delar av världen, fem artiklar från Sverige, tre artiklar från England, en artikel från 

Tyskland, tre artiklar från Kanada, tre artiklar från Australien, en artikel från USA samt en 

artikel från Italien. Artiklarna har studerat operationsområden inom; neurokirurgi, 

ögonkirurgi, knä- och höftkirurgi, handkirurgi samt endovaskulär aortaaneurysm kirurgi.  

 

Genomgående upplevde många av patienterna att vården som gavs inne på operationssalen 

höll en hög kvalité (Goebel, Nabavi, Schubert & Mehdorn, 2010; Tinnfält & Nilsson, 2011) 

och de kände sig generellt nöjda med upplevelsen av att opereras i vaket tillstånd (Fletcher, 

das Nair, Macniven, Basu & Byrne, 2012; Khu et al., 2010; Wahab, Grundy & Weidmann, 

2011). De var vissa områden som ansågs kunna förbättras och några av dem var att patienten 

önskade få mer delaktighet, minimera smärtan, oron och ångesten samt bättre positionering 

(Bergman, Stenudd & Engström, 2012; Manchella et al., 2011; Tinnfält & Nilsson, 2011). 

Patienternas upplevelse av operationen 

Smärta 

Det var vanligt förekommande att patienten kände någon form utav smärta under operationen 

(Goebel et al., 2010; Jadavji-Mithani, Venkartaghavan & Bernstein, 2015; McCloud, 

Harrington & King, 2012; McCloud, Harrington & King, 2014; Palese, Skrap, Fachin, Visioli 
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& Zannini, 2008; Teo et al., 2013; Tinnfält & Nilsson, 2011). Tanken på att uppleva smärta 

och obehag under operationen var något som många var oroliga för (Jadavji-Mithani et al., 

2015; Tinnfält & Nilsson, 2011). Den första smärtan som patienten upplevde var när 

lokalanestesin skulle ges (Goebel et al., 2010; McCloud et al., 2012; McCloud et al., 2014; 

Palese et al., 2008). Patienterna som genomgick ögonkirurgi och fick lokalanestesi i ögat 

upplevde detta fruktansvärt smärtsamt och beskrevs som en traumatisk händelse. Vissa 

patienter fick sederande läkemedel innan lokalanestesin gavs och de patienterna upplevde 

smärtan mer hanterlig eller inte alls smärtsam (McCloud et al., 2014). De patienter som var 

vakna under handkirurgi fick skatta smärtan från lokalanestesin mellan 0-10 där 10 var den 

värsta smärtan och 0 inget alls och alla patienter uppskattade smärtan som max 5 eller lägre 

(Teo et al., 2013). De patienter som tidigare opererats för samma ingrepp visste vilken smärta 

som väntade dem vid lokalanestesin och under den andra gången upplevdes det då inte lika 

smärtsamt. Om de även hade hopp om att operationen skulle ge bra resultat kunde de hantera 

smärtan och stå ut med den (McCloud et al., 2014). 

 

Smärtupplevelsen under operation varierade bland patienterna, från ingen smärta till svår 

smärta (Palese et al., 2008; Wahab et al., 2011). Vissa moment under den pågående 

operationen upplevdes mer smärtsamma än andra moment. Ett exempel var när duran 

(yttersta hjärnhinnan) öppnades och stängdes på de patienter som genomgick neurokirurgi 

(Goebel et al., 2010). Andra patienter jämförde smärtan de upplevde under operationen med 

ett vanligt tandläkarbesök (Davison, Cobb & Lalonde, 2013; Teo et al., 2013). Det upplevdes 

även väldigt obehagligt samt smärtsamt att ligga stilla på operationsbordet i samma position 

under hela operationen (Bergman et al., 2012; Manchella et al., 2011; Tinnfält & Nilsson, 

2011; Wahab et al., 2011).  

 

Något som underlättade smärtan för patienterna var om de erbjöds att få lätt sedering (Wahab 

et al., 2011) men en nackdel med att få sederande läkemedel var längre sjukhusvistelse efter 

operation samt att det krävdes mer förberedelser innan (Davison et al., 2013). Patienterna 

som fick sederande läkemedel fick lättare ett illamående som ledde till ångest (ibid.). 

Oro och ångest 

Att känna någon form av oro och/eller ångest innan operationen och under operationen var 

något nästan alla patienter upplevde (Fletcher et al., 2012; Goebel et al., 2010; Khu et al., 

2010; Manchella et al., 2011; McCloud et al., 2012; Palese et al., 2008; Teo et al., 2013; 
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Tinnfält & Nilsson, 2011; Webster, Bremner & McCartney, 2011). Många patienter kände 

stor nervositet av tanken att vara vaken under operationen och att vara medveten om att 

någon opererar i ens kropp (Webster et al., 2011). Tinnfält och Nilsson (2011) skriver att 

patienterna kände en ångest på grund av en rädsla för smärta och obehag, förlust av kontroll 

samt att få en ändrad kroppsuppfattning under pågående operation. Vissa patienter upplevde 

det skrämmande och obehagligt att vara vaken under sin operation då tankar om vad som 

skulle kunna gå fel uppstod (Fletcher et al., 2012; McCloud et al., 2012; Palese et al., 2008), 

speciellt de patienter som genomgick neurokirurgi kände oro över att bli invalidiserade 

(Fletcher et al., 2012; Palese et al., 2008). För att övervinna dessa tankar tog de hjälp av olika 

metoder som exempelvis humor, andligt stöd eller att tänka på saker som gjorde dem gott 

(ibid.). Vissa patienter tänkte även tanken att de var väldigt fascinerande att det gick att vara 

vaken under neurokirurgi (Fletcher et al., 2012).  

 

Khu och medarbetare (2010) skriver även att många patienter upplevde en vaken operation 

som skrämmande men att det i slutändan blev en positiv upplevelse som patienterna skulle 

rekommendera till andra. En annan skrämmande tanke patienterna upplevde under 

operationen var oron över att få en diagnos och prognos (Khu et al., 2010; Palese et al., 2008; 

Tinnfält & Nilsson, 2011). 

 

Hos många patienter minskade oron oftast desto längre operationen pågick (Teo et al., 2013), 

men det fanns även patienter som inte upplevde ångest under sin operation, de var 

tillfredsställda och skulle kunna tänka sig att genomföra samma operation igen om det blev 

aktuellt (Goebel et al., 2010). Hade patienterna däremot fått en dålig erfarenhet från en 

tidigare vaken operation skapade det en stor ångest, nervositet och oro inför att genomgå det 

igen (McCloud, et al., 2012). Trots att patienterna hade stor rädsla på grund av en tidigare 

dålig erfarenhet följde de läkarens rekommendation om att genomgå kirurgin i vaket tillstånd 

och åsidosatte sina egna känslor (Webster et al., 2011). Något som minskade oron och 

ångesten under operationen var om de fick beröring från operationspersonalen genom att få 

hålla någon i handen (Manchella et al., 2011).  

 

Att opereras dagkirurgiskt i vaket tillstånd gav mindre stress och ångest då patienterna 

uppfattade det som att operationen inte var så avancerad och allvarlig. Patienterna upplevde 

annars svår oro och ångest över en lång sjukhusvistelse efter operationen (Khu et al., 2010). 
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Patienter som kom in akut och opererades i vaket tillstånd upplevde en starkare känsla av oro 

och ångest för vad som skulle hända med dem under operationen då de ej kunde ta till sig 

informationen som gavs (McCloud et al., 2012).  

Patienternas upplevelse av operationsmiljön 

Operationsrummet 

Operationsmiljön var för många en ny upplevelse men ansågs ej vara skrämmande vid den 

första anblicken (Bergman et al., 2012; Fletcher et al., 2012; Karlsson, Ekeberg, Mauleon & 

Almerud, 2012) och överlag upplevde de flesta patienterna att miljön inne på operationssalen 

hade en trivsam och varm atmosfär som kändes professionell och städad (Bergman et al., 

2012; Tinnfält & Nilsson, 2011). Vissa patienter upplevde dock en otrygghet av att se den 

medicintekniska utrustningen som fanns inne på operationssalen (Mauleon, Palo-Bengtsson 

& Ekman, 2007) men om personalen visade sin kompetens och att de kunde hantera 

utrustningen skapade de tillit och en känsla av trygghet (Tinnfält & Nilsson, 2011). Kände 

patienterna även igen operationspersonalen sedan innan skapades en känsla av trygghet och 

de kunde slappna av mer (Palese et al., 2008).  

 

En del patienter ville inte tänka på hur operationsmiljön skulle upplevas för att skydda sig 

själva känslomässigt innan operationen. Något patienterna reagerade på när de kom in på 

operationssalen var att de möttes av ett väldigt starkt ljus (Palese et al., 2008) och de 

uppskattade att lamporna riktades bort från deras ansikten (Bergman et al., 2012). Andra 

saker som framkom i operationsmiljön var hur patienterna uppfattade deras positionering på 

operationsbordet, att ligga still i samma läge under hela operationen upplevdes som jobbigt 

och obehagligt samtidigt som vissa patienter upplevde det smärtsamt (Bergman et al., 2012; 

Wahab et al., 2011). Manchella och medarbetare (2011) samt Tinnfält och Nilsson (2011) 

skriver att patienterna upplevde att en obekväm positionering ledde till känslor av hjälplöshet 

då de inte kunde påverka sin situation när de inte hade möjlighet att röra sig. De patienter 

som genomgick  neurokirurgi och fick sitta fast i ett huvudstöd upplevde detta klaustrofobiskt 

(Manchella et al., 2011). En patient hade uppskattat att få en kudde under knäna och gav det 

som förslag till förbättring av positioneringen (ibid.). 
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Ljud 

Patienterna som genomgick operation av aortaaneurysm upplevde inga störande ljud inne på 

operationssalen (Tinnfält & Nilsson, 2011) medan de patienter som genomgick ortopediska 

operationer upplevde att det kändes som att de befann sig i en verkstad och ljuden gav en 

känsla av utsatthet (Bergman et al., 2012). Vid neurokirurgi samt knä- och höftoperationer 

upplevde patienterna att ljuden under den pågående operationen skapade oro och det 

resulterade i att de kände sig stressade (Palese et al., 2008; Webster et al., 2011). 

Anledningen till att de kände sig stressade var att de hörde ljuden men såg inte vad som 

hände och detta gav en känsla av att tappa kontrollen över sin kropp (Karlsson et al., 2012; 

Webster et al., 2011). Många önskade att det fanns en möjlighet att kunna se operationen över 

draperingen eller med hjälp av en spegel i taket för att tillfredsställa sin nyfikenhet (Bergman 

et al., 2012; Karlsson et al., 2012). 

 

Det var uppskattat att innan operationen få information om vilka ljud som skulle kunna 

förekomma samt namn på olika instrument som skulle användas då det skapade en känsla av 

förtroende för personalen och operationsmiljön (Palese et al., 2008). Bergman och 

medarbetare (2012) skriver att patienter som hörde oväntade ljud de inte blivit informerade 

om gjorde att de tappade kontrollen över sin situation och blev oroliga över att något gått fel. 

De blev även oroliga då personalen använde ett nytt ord eller talade i medicinska termer på 

ett sådant sätt att de längre inte förstod. Även Mauleon och medarbetare (2007) skriver att 

patienterna i deras studie blev oroliga och stressade över nytillkomna ljud. 

Musik 

Musik under pågående operation hjälpte vissa patienter att slappna av. Några av patienterna 

somnade under operationen och vissa kunde koppla bort tankarna helt från operationen och 

‖drömma‖ sig bort. Om patienten kände ångest, stress eller rädsla innan operationen släppte 

den när de fick lyssna på sin musik och musiken tog bort dem från de stressande ljuden inne 

på operationssalen (Jadavji-Mithani et al., 2015; Trängeberg & Stomberg, 2013). Vissa 

patienter uppskattade även att få lyssna på musik då de inte ville höra konversationen som 

skedde mellan operationspersonalen (Jadavji-Mithani et al., 2015). 

 

I en annan studie av Karlsson och medarbetare (2012) visade det sig att patienterna inte 

uppskattar musik under pågående operation då de kände att de tappade kontrollen över sin 
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kropp och situationen. Även delade åsikter gällande att lyssna på musik under operation 

framkommer i Jadavji-Mithani och medarbetare (2015) där vissa patienter upplevde att de 

blev mer oroliga och nervösa av att lyssna på musik medan andra ansåg att de gav dem en 

trygghet och ett lugn. Att själva få välja musik för att kunna slappna av var en viktigt faktor 

(Jadavji-Mithani et al., 2015; Trängeberg & Stomberg, 2013). Att få möjlighet att lyssna på 

musik under sin operation är något som patienterna i Jadavji-Mithani och medarbetare (2015) 

önskar att alla patienter erbjuds inför sin stundande operation. 

Patienternas upplevelse av bemötandet 

Delaktighet och kommunikation 

Att ha ett förtroende för sin kirurg ansågs viktigt för patienterna då de överlämnade sitt liv i 

andras händer (Fletcher et al., 2012; Jadavji et al., 2015; Khu et al., 2010). Vissa patienter 

upplevde att framförallt läkaren men även att övrig operationspersonal inte visade respekt. 

Detta resulterade i att patienten inte kände sig som en unik individ vilket utlämnade dem från 

att känna delaktighet (Tinnfält & Nilsson, 2011). Däremot tyckte de flesta patienter att 

operationspersonalen var omhändertagande och gav bra stöd genom sin kommunikation som 

skapade ett lugn (Goebel et al., 2010; Wahab et al., 2011).  

 

Att ha en kommunikation med personalen under pågående operation gav patienten en känsla 

av att vara delaktig i sin situation (Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 

2007) vilket gjorde att patienten blev mer avslappnad och det gjorde även så att tiden 

upplevdes gå snabbare (Bergman et al., 2012; Mauleon et al., 2007). Att kunna prata med 

personalen gav patienten en känsla av att ha kontroll över sin situation (Karlsson et al., 2012) 

och detta gjorde patienten lugnare (Fletcher et al., 2012). Samtalsämnet fick gärna vara 

alldagligt (Bergman et al., 2012) och patienterna upplevde även mindre lidande om de kunde 

prata med någon och det resulterade i att de kände sig mera avslappnade (Fletcher et al., 

2012). Om kommunikationen och svaren avtog från personalen upplevde patienterna sig 

blottade, övergivna och ensamma (Karlsson et al., 2012), patienterna kände sig även 

ensamma då de bara kunde höra vad som hände men inte kunde se vilket ledde till att de inte 

kände sig helt delaktiga (Bergman et al., 2012). Att vara vaken under sin operation gjorde att 

patienterna upplevde att de kunde ―hjälpa till‖ som gav en känsla av delaktighet, att kunna ge 

feedback under pågående operation ansåg patienterna var positivt (Khu et al., 2010; Palese et 

al., 2008). 



 

16 
 

Information 

Många patienter var nöjda med informationen som gavs innan operationen (Fletcher et al., 

2012; Goebel et al., 2010; Manchella et al., 2011; Teo et al., 2013; Wahab et al., 2011) och de 

uppskattade att få den både muntligt och skriftligt för att slippa känna oro och ångest 

(Fletcher et al., 2012; McCloud et al., 2014). Den skriftliga informationen uppskattades extra 

då den informationen kunde lämnas till anhöriga vilket minskade oron hos patienten under 

operationen (Fletcher et al., 2012). 

 

Vissa patienter tyckte att informationen var för detaljerad vilket resulterade i ångest över att 

veta vad som skulle hända med sin kropp (Manchella et al., 2011; McCloud et al., 2014) 

samtidigt som att patienterna upplevde oro och ångest när för lite information gavs (McCloud 

et al., 2014). När operationstillfället blev akut och patienten inte hann förbereda sig mentalt 

tog de inte in den informationen de fick precis innan operationen och de kände då oro för vad 

som skulle hända med dem (McCloud et al., 2012). För att minska oron uppskattades 

kontinuerlig information under pågående operation vilket gav ett lugn och ett ökat 

välbefinnande då patienten kunde ställa frågor tillbaka och en kommunikation skapades som 

gav känsla av delaktighet (Bergman et al., 2012; Manchella et al., 2011; Palese et al., 2008). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet från denna litteraturöversikt visar att den svåraste smärtan patienterna upplever 

under en vaken operation är när lokalanestesin ska injiceras (Goebel et al., 2010; McCloud et 

al., 2012; McCloud et al., 2014; Palese et al., 2008) och många hade oro och ångest inför just 

att uppleva smärta (Jadavji-Mithani et al., 2015; Tinnfält & Nilsson, 2011). Många andra 

faktorer påverkade även patienternas oro och ångest och för att minska dessa känslor 

uppskattades kroppslig kontakt med någon från operationsteamet (Manchella et al., 2011). 

Under den pågående operationen upplevde många patienter det jobbigt och obehagligt att 

ligga stilla i samma position under en längre tid (Bergman et al., 2012; Wahab et al., 2011). 

En annan faktor som kunde skapa obehag var att höra ljud under den pågående operationen, 

detta gällde framförallt patienter som genomgick neurokirurgi och knä- och höftoperationer 

(Palese et al., 2008; Webster et al., 2011). Vissa patienter uppskattade att få lyssna på musik 

under operationen för att komma bort från ljuden, men det är viktigt att patienten själv får 

välja musik (Jadavji-Mithani et al., 2015: Trängeberg & Stomberg, 2013). De patienter som 

inte lyssnade på musik uppskattade att få ha en kommunikation med personalen då detta 
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skapade en känsla av delaktighet (Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 

2007). Att få kontinuerlig information om vad som händer under operationen uppskattades då 

det ökade välbefinnandet hos patienten (Bergman et al., 2012; Manchella et al., 2011; Palese 

et al., 2008). Bristande kommunikation resulterade i att patienten kände sig ensam, blottad 

och övergiven (Karlsson et al., 2012). 

Resultatdiskussion 

Patienternas upplevelse av operationen 

Att uppleva någon form utav smärta var vanligt förekommande bland patienterna (Goebel et 

al., 2010; Jadavji-Mithani et al., 2015; McCloud et al., 2012; McCloud et al., 2014; Palese et 

al., 2008; Teo et al., 2013; Tinnfält & Nilsson, 2011). Det som patienterna framförallt 

upplevde smärtsamt var när lokalanestesin skulle ges (Goebel et al., 2010; McCloud et al., 

2012; McCloud et al., 2014; Palese et al., 2008). Lokalanestesin som är en form av den 

regionala anestesin ges för att patienten ska slippa smärta under den pågående operationen 

(Ellingsen, 2012; Järhult & Offenbartl, 2006). Då detta är ett moment som patienten måste 

genomgå för att kunna få sin operation gjord framkommer det från resultatet att detta moment 

inte alls blev lika smärtsamt om lätt sederande läkemedel gavs innan (McCloud et al., 2014; 

Wahab et al., 2011).  

 

Tidigare forskning har visat att patienter upplever oro och ångest inför sin kommande 

operation (Bailey, 2010) och att det har resulterat i att många drar sig från att genomgå 

operationen (Jacobson et al., 2008). I resultatet från denna litteraturöversikt framkommer det 

också att oro och ångest är vanligt förekommande hos patienterna (Fletcher et al., 2012; 

Goebel et al., 2010; Khu et al., 2010; Manchella et al., 2011; McCloud et al., 2012; Palese et 

al., 2008; Teo et al., 2013; Tinnfält & Nilsson, 2011; Webster et al., 2011). De patienter som 

haft tidigare dåliga erfarenheter från vakenkirurgi upplevde större oro och ångest (McCloud 

et al., 2012) och detta är även något Selimen och Andsoy (2011) menar kan vara en 

påverkande faktor. De faktorer som framförallt gav patienten oro och ångest var tanken på att 

någon skulle operera i ens kropp när man var vaken (Webster et al., 2011), att få en ändrad 

kroppsuppfattning (Tinnfält & Nilsson, 2011) samt att få bestående men från operationen 

(Fletcher et al., 2012; Palese et al., 2008). Det fanns även en oro över att få en diagnos och 

prognos under den pågående operationen om det var oklart sedan innan i vilken utsträckning 

exempelvis tumören spridit sig (Khu et al., 2010; Palese et al., 2008; Tinnfält & Nilsson, 
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2011). Något som kunde minska patienternas oro och ångest var kroppslig kontakt till 

personalen (Manchella et al., 2011).  

 

En annan faktor som minskade patientens oro samt ångest är om de upplever att någon från 

personalen ser dem och bryr sig om dem då detta skapar ett lugn samt trygghet hos patienten 

(Rudolfsson et al., 2007).  Att se patienten som en unik individ är något Travelbee (1971) 

menar är viktigt för att en framväxt av identiteter ska skapas och på så vis kunna minska 

patientens lidande. De patienter som fick hjälp med sin oro och ångest via kroppslig beröring 

måste ha haft någon i operationspersonalen som sett patienten som en unik individ istället för 

ett objekt. 

Patienternas upplevelse av operationsmiljön 

Operationssjuksköterskan vill arbeta för att säkerställa en trygg miljö för patienten (Kelvered 

et al., 2012) och ett sätt för att göra det mindre skrämmande för patienten vid ankomst till 

operationssalen kan vara att allt är förberett på salen och att instrumenten är övertäckta 

(Lindwall & von Post, 2008). Resultatet visar att patienternas första intryck av att komma in 

på operationssalen var mindre skrämmande än förväntat och miljön ansågs trivsam och 

välkomnande (Bergman et al., 2012; Fletcher et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Tinnfält & 

Nilsson, 2011). Samtidigt som patienten får uppleva det första intrycket av operationsmiljön 

uppstår även vanligtvis det första mötet mellan operationssjuksköterskan och patienten. 

Travelbee (1971) menar att det första mötet är viktigt och lägger grunden för den 

mellanmänskliga relationen. Då operationssjuksköterskan upplever att det är en stressande tid 

mellan det att patienten kommer in på operationssalen till det att operationen påbörjas 

(Leinonen et al., 2003) kan detta leda till ett sämre första möte. Det kunde även vara svårt för 

operationssjuksköterskan att skapa detta möte då patienten fokuserade på att ta in 

operationsmiljön. Något som tog bort patientens fokus från personalen var bland annat att de 

upplevde den medicintekniska utrustningen som skrämmande och otrygg (Mauleon et al., 

2007) men dessa känslor försvann då personalen visade sin kompetens i hanteringen av 

utrustningen (Tinnfält & Nilsson, 2011). Hansen (2012) nämner även detta sedan tidigare att 

det är viktigt att personalen tänker på hur de hanterar utrustningen inne på operationssalen då 

fel och osäker hantering kan upplevas som skrämmande och det är operationssjuksköterskans 

roll att säkerställa trygg vårdmiljö. Från resultatet framkom det att en del i vårdmiljön som 

upplevdes jobbigt var att ligga stilla länge i samma position på operationsbordet vilket ledde 
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till att de kände sig hjälplösa (Bergman et al., 2012; Manchella et al., 2011; Tinnfält & 

Nilsson, 2011; Wahab et al., 2011).  

 

Från denna litteraturöversikt fanns det delade uppfattningar om hur ljudet inne på 

operationssalen upplevdes. Detta hade framförallt att göra med vilken operation de 

genomgick i vaket tillstånd. De patienter som genomgick aortaaneurysm upplevde inga 

störande ljud (Tinnfält & Nilsson, 2011) medan de patienterna som opererades i knät, höften 

eller hjärnan upplevde ljuden störande och de skapade en oro (Bergman et al., 2012; Palese et 

al., 2008; Webster et al., 2011). En anledning till de delade åsikterna kan vara då 

operationerna skiljer sig åt väldigt mycket i val av instrument och operationsmetod. Valeberg 

(2013) skriver just detta att det är extra viktigt att tänka på ljuden som skapas under ett 

ortopediskt ingrepp då denna operationsmetod ibland använder borrar och andra instrument 

som skapar mycket buller. Att tänka på detta under ortopediska ingrepp visade sig i resultatet 

vara viktigt då vissa patienter upplevde att de befann sig i en verkstad under deras knä eller 

höft operation som gav dem känslan av utsatthet (Bergman et al., 2012). För att undvika att 

patienten upplevde obehag från ljuden visade resultatet vikten av att ge information innan om 

vilka ljud som skulle förekomma under operationen då detta skapade ett bättre förtroende 

gentemot personalen (Bergman et al., 2012; Mauleon et al., 2007; Palese et al., 2008). 

Haugen och medarbetare (2009) skriver just om hur viktigt det är att ge information innan 

operationen för att operationsmiljön ska kännas trygg och säker under pågående operation. 

 

Från resultatet i denna litteraturöversikt framkom det att vissa patienter uppskattade att få 

lyssna på musik för att undvika ljuden som uppstod under operationen, på det viset kunde de 

slappna av bättre samt att deras ångest och stress minskade (Jadavji-Mithani et al., 2015; 

Trängeberg & Stomberg, 2013). Valeberg (2013) skriver även att musik kan vara en 

hjälpande faktor för vissa  patienter under operationen för att kunna slappna av bättre och 

fokusera på annat. Även här förekom det delade åsikter angående att lyssna på musik. Vissa 

patienter uppskattade inte musiken alls då de kände att de förlorade kontrollen över 

situationen (Karlsson et al., 2012). Det framkommer inte i Karlsson och medarbetare (2012) 

studie om patienterna fick möjlighet att välja musiken själva eller om de blev tilldelade 

musiken. Patienterna i Jadavji-Mithani och medarbetare (2015) samt Trängeberg och 

Stomberg (2013)  nämner att det var väldigt viktigt att patienterna fick välja musiken själva 

för att kunna slappna av.  
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Patienternas upplevelse av bemötandet 

Den viktigaste faktorn i Travelbees mellanmänskliga relation handlar om att skapa en bra 

kommunikation i varje möte, detta kan ske både via samtal men även via tyst kommunikation 

(Travelbee, 1971). För att en tyst kommunikation ska ha chansen att uppstå har det visat sig 

att en fördel för detta är om ett möte mellan operationssjuksköterskan samt patienten uppstår 

innan den intraoperativa fasen (Lindwall et al., 2003). Om patienterna upplevde att 

kommunikationen mellan dem och operationspersonalen fungerade upplevdes det som en 

stöttande faktor och gav känslan av delaktighet (Bergman et al., 2012; Goebel et al., 2010; 

Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 2007; Wahab et al., 2011). Vissa patienter upplevde att 

de saknade respekt från operationspersonalen vilket genast ledde till att de inte kände sig 

delaktiga och inte sedda för den individ de är (Tinnfält & Nilsson, 2011). Travelbee (1971) 

lägger stor vikt på att vårdaren måste se patienten för den unika individ hon/han är för att de 

inte ska känna sig utelämnade och se sig själva som ett objekt i mängden. Enligt Patientlagen 

(SFS 2014:821) samt Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening 

(2011) ska vården främja patienternas möjlighet till delaktighet och operationssjuksköterskan 

ska kunna kommunicera med patienten. I resultatet framkommer det hur viktig 

kommunikationen är då patienterna upplevde sig övergivna och ensamma när samtalet 

uteblev (Karlsson et al., 2012). 

 

Från resultatet framkommer det att många patienter upplevde informationen de fick innan 

operationen som tillfredsställande (Fletcher et al., 2012; Goebel et al., 2010; Manchella et al., 

2011; Teo et al., 2013; Wahab et al., 2011). Att få informationen både muntligt samt skriftligt 

uppskattades då oron och ångesten minskade inför den kommande operationen och ett lugn 

infann sig även då under operationen (Fletcher et al., 2012; McCloud et al., 2014). Oron och 

ångesten minskade även under pågående operation om kontinuerlig information gavs 

(Bergman et al., 2012; Manchella et al., 2011; Palese et al., 2008). Valeberg (2013) skriver att 

det ställer högre krav på operationspersonalen att just ge kontinuerlig information om vad 

som sker under pågående operation när patienterna är vakna. Enligt Riksföreningen för 

operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening (2011) är det operationssjuksköterskans 

ansvar att kontinuerligt informera patienten om vad som händer och sker. Att ge fortlöpande 

information under den intraoperativa fasen om vad som händer kan leda till att säkerställa 

patientens värdighet, autonomi samt integritet. Det är viktigt att den information som ges är 

anpassad efter patientens förmåga att ta till sig det som sägs, detta är något som Travelbee 



 

21 
 

(1971) anser vårdare bör inneha. Att kunna anpassa  informationen som ges till patienten 

visar sig även i resultatet då vissa patienter tyckte att den information de fick vara alldeles för 

detaljerad vilket skapade oro och ångest (Manchella et al., 2011; McCloud et al., 2014).  

 

Resultatet som framkommit i denna litteraturöversikt kan hjälpa operationssjuksköterskor att 

få en ökad förståelse för patientens upplevelse under en vaken operation. Om förståelsen för 

patienten ökar kan det vara lättare för operationssjuksköterskan att tillämpa Travelbees 

omvårdnadsteori för att skapa en interaktion i den mellanmänskliga relationen. På så vis kan 

de även öka välbefinnandet hos patienten och värna om dennes integritet. Resultatets 

betydelse kan även hjälpa operationssjuksköterskan att arbeta från ett etiskt perspektiv som 

handlar om att göra gott och inte skada. Får operationssjuksköterskan information om 

patienters upplevelse kan hon/han planera för en bättre omvårdnad. Ett gott bemötande ökar 

patienternas förtroende för sjukvården och ger en bra bild utåt till samhället vilket kanske 

leder till att fler accepterar regionalanestesi. Ur ett samhälleligt perspektiv bidrar detta till att 

om fler patienter känner sig trygga med att opereras i vaket tillstånd leder det till att 

sjukvården blir mer kostnadseffektiv och kan erbjuda vård snabbare.  Enligt Riksföreningen 

för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening (2011) står det bland annat att dem 

ska förebygga uppkomsten av komplikationer och vårdskador, som exempelvis trycksår som 

kan uppstå vid positioneringen på operationsbordet. Om patienten är vaken under operationen 

kan denne via kommunikation med operationsteamet förmedla om något upplevs smärtsamt 

eller känns olustigt och på så vis förhindra att en vårdskada uppstår. Om uppkomsten av 

vårdrelaterade skador minskas bidrar det till färre vårddagar, vilket i sin tur även leder till 

mindre vårdkostnader för samhället.  

Metoddiskussion  

Till denna litteraturöversikt valde författarna att använda sig av en innehållsanalys som var 

inspirerad av Evans (2002). Totalt analyserades 17 vetenskapliga artiklar där 11 hade en 

kvalitativ design, fyra en kvantitativ design samt två hade en multidesign. Axelsson (2012), 

Friberg (2012) och Kristensson (2014) skriver att det är en fördel att använda både kvalitativa 

samt kvantitativa artiklar för att få en ökad förståelse inom kunskapsområdet och detta såg 

författarna till detta examensarbete som en styrka. 
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Artiklarna söktes fram i databasen PubMed, tolv artiklar togs fram med hjälp av sökord samt 

fyra artiklar via manuell sökning.  En artikel togs även fram via manuell sökning i databasen 

CINAHL då den inte fanns med i PubMed och författarna ansåg att den artikeln hade hög 

kvalitè och gav bra resultat. En anledning till att enbart PubMed valdes för fria sökord var då 

författarna hade störst kunskap om att söka i den databasen vilket sparade in tid vid 

insamlandet av material för resultatet. Att enbart ha sökt via en databas kan ses som en 

svaghet då eventuellt andra relevanta artiklar hade kunnat funnits i andra databaser. Ett bättre 

sökresultat hade kanske även kunnat framkommit om författarna hade tagit hjälp av en 

bibliotekarie. Detta kan ses som en svaghet i arbetet då det inte gjordes, vilket kan ha 

resulterat i att eventuella relevanta vetenskapliga artiklar inte inkluderades. 

 

När ett rimligt antal träffar framkom i databasen PubMed valde författarna att tillsammans 

läsa igenom artiklarnas titel, därefter abstrakt och till sist resultatet för att få en överblick om 

artikeln svarade på syftet. Ett av inklusionskriterierna för artiklarna var att de med fördel 

skulle ha ett etiskt godkännande då författarna till detta examensarbete anser att det är en 

viktigt faktor för att värna om den enskilde individens integritet. Trots detta hade en artikel 

med multidesign ingen redovisning kring deras etiska godkännande. Även fast den artikeln 

saknade en redovisning kring ett etiskt godkännande valde författarna att tillföra den artikeln 

då den svarade mot syftet, hade god kvalitè i bedömningen samt var publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift. Författarna till den artikeln redovisade dock att alla patienter som 

deltog skulle ha god kognitiv förmåga och inte ha någon psykisk påverkan som exempelvis 

depression. En diskussion kring studiens betydelse framgick även att den genomfördes i ett 

gott syfte för att förbättra vården. Tre artiklar som var skrivna inom de senaste fem åren fanns 

inte i fulltext och fick därför exkluderas. Detta kan ses som en svaghet då nyare forskning 

med eventuellt relevant resultat gick förlorat.  

 

De artiklar som sedan valdes ut av författarna granskades med en kvalitetsmall från Forsberg 

och Wengström (2016) och kvalitetsbedömningen utförde författarna först separat och sedan 

tillsammans, vilket författarna till detta examensarbete ser som en styrka. Artiklarna med 

multidesign bedömdes utifrån båda kvalitetsmallarna. När kvalitetsgranskningen var utförd 

fanns det enbart artiklar med hög eller medel kvalité så inga artiklar behövde exkluderas efter 

denna fas. Hade någon artikel haft låg kvalité skulle författarna exkluderat denna då det är 

något Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar. Att författarna enbart valt just 

artiklar med hög eller medel kvalité kan ses som en ökad trovärdighet av resultatet. 
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Författarna till detta examensarbete kommer att diskutera kvaliteten från denna 

litteraturöversikt utifrån bland annat de fyra trovärdighetsbegreppen; tillförlitlighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985).  Innan läsningen 

påbörjades reflekterade författarna kring sina förförståelser av ämnet för att dessa inte skulle 

påverka vad som valdes att användas i resultatet. Att reflektera kring sin förförståelse är 

något som ökar trovärdigheten enligt Lincoln och Guba (1985). När författarna hade läst 

artiklarna upprepade gånger och jämfört nyckelfynden påbörjades nästa steg i metoden som 

handlade om att skapa teman och subteman utifrån nyckelfynden (Evans, 2002). Författarna 

till detta examensarbete valde att utforma temana utifrån frågeställningarna för att resultatet 

ska kunna svara på dem och därefter tilldelades temana sina subteman. Författarna utgick från 

att räkna upp det som var skrivet och försökte att inte tolka textens innehåll som Krippendorff 

(2004) anser bör göras. Författarna anser dock att en viss tolkning har skett då en översättning 

till svenska har genomförts då alla artiklar var skrivna på engelska. För att  öka 

bekräftelsebarheten av resultatet från denna litteraturöversikt läste författarna artiklarna igen 

och jämförde texterna så samma innebörd fortfarande var centralt (Lincoln & Guba, 1985), 

detta är även något Evans (2002) rekommenderar i sin fjärde och sista fas i analysmodellen.  

Ett exempel på analysutförandet finns bifogat i detta examensarbete och enligt Danielson 

(2012) ökar detta tillförlitligheten. En svaghet kan däremot vara att hela analysutförandet inte 

redovisas utan enbart ett exempel. Lincoln och Guba (1985) menar att desto bättre redovisat 

ett analysutförande är så ökar studiens tillförlitlighet och pålitlighet.  

 

De artiklar som inkluderades kom från olika delar av världen samt studerade olika 

patientgrupper. Överlag innehöll de flesta artiklarna upplevelser från patienter som 

genomgick neurokirurgi. Detta har författarna haft i åtanke vid skrivandet av resultatet för att 

se om det skiljer sig i resultatet beroende från vilket land eller operationsmetod som 

studerats. Författarna har inte kunnat urskilja några skillnader i patientens upplevelse 

beroende från vilket land de har fått sin vård vilket kan öka resultatets giltighet (Lundman & 

Graneheim, 2012). Däremot kan en viss skillnad i resultatet ses beroende på vilken operation 

patienterna genomgått. I och med detta anser författarna att överförbarheten är i sin helhet 

överförbart till andra kontexter där operationer i vaket tillstånd utförs men det är viktigt att 

förstå skillnader mellan olika operationsmetoder, jämförelsevis skillnaden av patienternas 

upplevelse av ljud under knä och höftoperationer gentemot kärlkirurgi. Att ha ett resultat som 
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är överförbart till liknande sammanhang ökar studiens trovärdighet enligt Lincoln och Guba 

(1985). 

Förslag på vidare forskning  

Enligt en litteraturöversikt från 1999 (Leinonen & Leino-Kilpis) framkom det att den 

intraoperativa fasen var minst studerad och detta är även något författarna till denna 

litteraturöversikt har fått erfara. Att enbart göra en litteraturöversikt inom ett specifikt 

operationsområde var ej genomförbart då det inte fanns tillräckligt med material för detta 

vilket påvisar behovet av vidare forskning av specifika operationer för att kunna få ett 

fullständigt överförbart resultat.  

Slutsats 

Överlag var patienterna tillfredsställda med sin vakna operation och de tyckte vården gavs 

med hög kvalitè i en miljö som inte var så skrämmande som de förväntat sig. Från resultatet 

framgick det att liknande situationer upplevdes olika av patienterna utifrån vilken individ 

dem var, exempelvis uppskattade några patienter att få lyssna på musik under operationen 

medan andra inte uppskattade det alls. Delade åsikter kring informationen som gavs innan 

samt under operationen fanns även. Det var vanligt att patienterna upplevde någon form av 

oro, ångest och smärta i samband med sin operation men om de fick känna sig delaktiga via 

bra kommunikation kunde dessa känslor dämpas. Utifrån resultatet kan en slutsats dras att 

alla patienter måste ses som en unik individ, precis så som Travelbee (1971) skriver, och att 

det är viktigt att se till deras specifika behov för att kunna bidra till god omvårdnad och ökat 

välbefinnande. 
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Exempel av analysprocessen  

 

Nyckelfynd Subtema Teman 

Lokalanestesin som gavs i ögat var läskigt och 

gjorde riktigt ont. 
Smärta Patienternas 

upplevelse av 

operationen 

Att få exempelvis hålla någon i handen under 

operationen gjorde patienten mindre orolig och 

ångesten minskade. 

Oro och ångest 
 

Miljön var inte så steril som jag trodde och det 

var positivt. Det fanns många lampor som 

gjorde rummet väldigt ljust och det 

uppskattades att lamporna gick att vrida bort. 

Operationsrummet Patienternas 

upplevelse av 

operationsmiljön 

Jag hörde konstiga ljud och funderade på vad 

som hände. Ljudet jag hörde hade jag inte fått 

information om så det måste ha varit något 

oväntat som skedde. 

Ljud 
 

Musiken gjorde att patienterna kunde släppa 

ångesten och stressen. 
Musik 

 

Att ha en kommunikation mellan varandra gav 

patienten en möjlighet att känna sig delaktig. 
Delaktighet och 

kommunikation 
Patienternas 

upplevelse av 

bemötandet 

Det var viktigt för patienten att få kontinuerlig 

information under operationens gång. 
Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 4 

 

Översikt av artiklarna 

 

Kvalitativa resultatartiklar: 

Författare Årtal 

Land  
Studiens syfte Design  

 
Deltagare 

(Bortfall)  
Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Bergman, M., 

Stenudd, M. & 

Engström, Å. 

(2012) 

Sverige 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienternas 

upplevelser av 

vaken ortopedisk 

kirurgi. 

Kvalitativ studie med 

intervjufrågor 

 

Etiskt godkännande: JA 

10 

deltagare 

Innehållsanalys Miljön inne på operationssalen 

upplevs som trygg och varm. 

Patienten upplevde bra 

välbefinnande om 

operationssjuksköterskan visade 

på bra kompetens och närvaro. 

Hög 

Fletcher, K.J., das 

Nair, R., 

Macniven, J.A., 

Basu, S. & Byrne, 

P. 

(2012) 

England 

Att undersöka 

patienternas 

upplevelse av att ha 

genomgått en vaken 

neurokirurgi. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer. Retrospektiv 

ansats 

 

Etiskt godkännande: JA 

7 

deltagare 

(1) 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys 

Studien visar att deltagarna är 

nöjda med att ha genomgått 

vaken neurokirurgi. De använde 

sig av olika försvarsmekanismer 

för att genomgå operationen. 

Samt de önskade få mera 

information angående sin 

operation.  

Medel 

Jadavji-Mithani, 

R., 

Venkatraghavan, 

L. & Bernstein, M. 

(2015) 

Kanada 

Syftet med denna 

studie är om 

patienten ges 

möjlighet att lyssna 

på musik under 

vaken neurokirurgi 

stressnivåer och oro 

då. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer som 

genomfördes  i open-ended 

stil, ansikte mot ansikte. 

Prospektiv ansats 

 

Etiskt godkännande: JA 

29 

deltagare 

 

Innehållsanalys Patienterna ansåg att musiken 

fick dem att känna sig mer 

tillfreds och mindre orolig före, 

under och efter proceduren. Och 

att patienterna önskade att alla 

fick lyssna på musik vid vakna 

operationer. 

Hög 



 

 
 

Karlsson, A.C., 

Ekebergh, M., 

Mauleon, A.L. & 

Österberg, S.A. 

(2012). 

Sverige 

Ta reda på 

patienters 

upplevelse av 

kirurgiska ingrepp i 

regionalanestesi. 

En beskrivande kvalitativ 

studie med intervjufrågor  

 

Etiskt godkännande: JA 

9 

deltagare 

Fenomenologisk 

analys 

Patienten upplevde en känsla av 

att inte ha kontroll över sin kropp 

vilket kunde ge en känsla av 

utsatthet. En bra dialog med 

personalen kunde bryta denna 

upplevelse och patienten kände 

sig mer delaktig. 

Hög 

Khu, K.J., 

Doglietto, F., 

Radovanovic, I., 

Taleb, F., 

Mendelsohn, D., 

Zadeh, G. & 

Bernstein, M. 

(2010) 

Kanada 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

uppfattning av att 

vara vaken under 

neurokirurgi i 

öppenvården. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade  öppna 

intervjuer 

 

Etiskt godkännande: JA 

27 

deltagare 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Patienterna ansåg att det var en 

positiv upplevelse att genomgå 

vaken neurokirurgi, även att de 

var förvånade att denna typ av 

operationen kunde genomföras 

dagkirurgiskt samt att patienten 

var mer oroad över sin sjukdom 

än över operationen. Patienterna 

kände sig även trygga med att 

kunna prata med kirurgen under 

sin operation. 

Hög 

Mauleon, A.L., 

Palo Bengtsson, L. 

& Ekman, S.L. 

(2007) 

Sverige 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av att 

opereras med 

regionalanestesi. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats och 

öppna intervjufrågor 

 

Etiskt godkännande: JA 

7 

deltagare 

Innehållsanalys Det var viktigt för patienten att 

kunna ha en kommunikation med 

personalen inne på 

operationssalen för att få känna 

delaktighet. Miljön på salen gav 

en otrygg känsla.  

Medel 

McCloud, C., 

Harrington, A. & 

King, L.  

(2012) 

Australien 

Syftet med studien 

är att få en 

förståelse för 

patienter som 

genomgår 

dagkirurgisk 

ögonkirurgi i vaket 

Kvalitativ studie med 

djupa öppna frågor 

 

Etiskt godkännande: JA 

18 

deltagare 

Gadamers filosofiska 

hermeneutisk 

dataanalys användes 

Fyra teman identifierades där 

―jaget‖ stod i centrum inom det 

psykologiska, fysiska, historiska 

och samhället. Inom varje tema 

framkom det positiva och 

negativa upplevelser där det 

negativa handlade om brister 

Hög 



 

 
 

tillstånd. inom vården då den ej kunde ge 

patienten rätt bemötande för den 

enskildes mänskliga behov.  

McCloud, C., 

Harrington, A. & 

King, L.  

(2014) 

Australien 

Att samla 

information om 

patienters erfarenhet 

om vaken 

ögonkirurgi. 

Kvalitativ studie med 

djupintervjuer och öppna 

frågor 

 

Etiskt godkännande: JA 

18 

deltagare 

Gadamers filosofiska 

hermeneutik användes 

vid analysen 

Många upplevde ångest vid 

tanken på sin erfarenhet. Den 

värsta delen var smärtan de fick 

genomlida men stod ut i hopp 

om bra resultat efter operationen. 

Hög 

Palese, A., Skrap, 

M., Fachin, M., 

Visioli, S. & 

Zannini, L. 

(2008) 

Italien 

Syftet var att 

undersöka 

patientens 

upplevelse före, 

under och efter 

vaken neurokirurgi. 

Kvalitativa intervjuer med 

öppna frågor 

 

Etiskt godkännande: JA 

21 

deltagare 

Kvalitativ 

innehållsanalys med 

fenomenologisk 

ansats 

Personalen behöver förstå och 

hjälpa patienterna med deras oro 

inför sin stundande operation 

samt att patienterna kände att de 

kunde påverka operationen gång. 

Hög 

Trängeberg, S.O. 

& Stomberg, 

M.W.  

(2013) 

Sverige 

Att se om musiken 

kan ha en hjälpande 

effekt för patienter 

som genomgår en 

operation i 

regionalanestesi. 

Kvalitativ studie med 

öppna intervjufrågor 

 

Etiskt godkännande: JA 

15 

deltagare 

 

Manifest 

innehållsanalys 

Resultatet visade att musiken 

som spelades under operation i 

RA hade en lugnande effekt hos 

patienterna och de upplevde ett 

bättre välbefinnande. 

Medel 

Webster, F., 

Bremner, S. & 

McCartney, C J. 

(2011) 

Kanada 

Att ta reda på 

patienters 

upplevelser av 

operationer 

genomförda i 

regionalanestesi vid 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Etiskt godkännande: JA 

12 

deltagare 

Innehållsanalys 

Intervjuerna 

genomfördes till 

mättnad uppnåtts. 

Intervjumaterialet 

transkriberades och 

Patienternas val av anestesiform 

påverkades starkt av läkarens 

rekommendation. Om de hade 

genomfört en operation sedan 

tidigare med regionalanestesi 

och fått en negativ upplevelse av 

Hög 



 

 
 

knä och 

höftoperationer för 

att kunna 

rekommendera 

metoden framöver. 

ett team granskade 

och analyserade 

materialet under flera 

månader för att sedan 

komma fram till 

teman.  

det fanns det ett starkare 

motstånd att genomgå en 

operation med RA. 

 

Kvantitativa resultatartiklar: 

Davison, P.G., 

Cobb, T. & 

Lalonde, D.H.  

(2013) 

USA 

Syftet med denna 

studie var att 

jämföra 

patienternas 

upplevelse av 

operation i regional 

anestesi, med eller 

utan sedering. 

 

Kvantitativ design. 

Prospektiv kohort studie. 

Enkätfrågor 

 

Etiskt godkännande: JA 

200 

deltagare 

Student t-test och 

chi-squared analys 

Resultatet påvisar att 93 %  i 

båda grupperna var nöjda med 

den anestesiform de fått.De 

patienter som hade regional 

anestesi krävde inte lika 

mycket förberedelser som de 

som  fick sedering innan sin 

operation. Samt de patienter 

som fick sedering påvisade 

mer ångest än de utan sedering.  

Medel 

Teo, I., Lam, W., 

Muthayya, P., 

Steele, K., 

Alexander, S. & 

Miller, G. 

(2013) 

England 

Att undersöka 

patienters 

erfarenhet och 

upplevelser av att 

vara vaken under 

pågående 

handkirurgi. 

Kvantitativ studie med 

enkätfrågor 

 

Etiskt godkännande: JA 

65 

deltagare 

Fisher’s exact test 

och Student´s t-test 

En viss oro inför operationen 

fanns men den minskade med 

tiden under operationen. De 

flesta skulle genomgå en 

operation igen i vaket tillstånd. 

Smärtupplevelsen under 

operationen beskrevs som ―inte 

värre än att gå till 

tandläkaren‖.  

Hög 

Tinnfält, I. & 

Nilsson, U. 

(2011) 

Sverige 

Identifiera 

patienters 

upplevelser av 

vaken kirurgi för 

Kvantitativ studie med 

enkätfrågor 

 

Etiskt godkännande: JA 

26 

deltagare 

Analyserades med 

hjälp KUPPIT 

Patienterna upplevde att 

vården höll en hög kvalité och 

att operationssjuksköterskan 

visade förståelse för patienten 

Hög 



 

 
 

endovaskulär 

aortaaneurysm för 

att se om 

förbättring av 

omvårdnaden kan 

förbättras 

intraoperativt. 

under pågående operation. 

Förbättringsområden som 

framgick i resultatet var att 

smärta, oro, bättre 

positionering och att ge mer 

delaktighet till patienten kunde 

utvecklas till det bättre. 

Wahab, S.S., 

Grundy, P. L. & 

Weidmann, C.  

(2011) 

England 

Syftet är att 

identifiera 

patienternas 

upplevelse av vaken 

neurokirurgi. 

Kvantitativ frågeformulär 

Prospektiv ansats 

 

Etiskt godkännande: JA 

45 

deltagare 

Datan 

sammanställdes i 

Exel- spreadsheet 

Patienterna är generellt nöjda 

med sin operation. Vissa 

förbättringsområden framkom, 

skriftlig information, 

postoperativt stöd och mera tid 

för diskussion kring anestesi 

före operationen. 

Medel  

 

Resultatartiklar med multidesign: 

Goebel, S., Nabavi, 

A., Schubert, S. & 

Mehdorn, H.M. 

(2010) 

Tyskland 

Syftet var att 

undersöka 

patientens 

upplevelse av att 

vara vaken under 

sin neurokirurgi 

och samtidigt 

genomgå 

magnetröntgen. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer samt kvantitativ 

frågeformulär 

Prospektiv studie 

 

Etiskt godkännande: NEJ 

25 

deltagare 

(7) 

Innehållsanalys och 

Wilcoxon test 

Studien visar hög 

tillfredsställelse hos de 

tillfrågade samt att 

upplevelsen av bra stöd gavs 

av personalen. 

Hög 

 

Manchella. S., 

Khurana, V.G., 

Duke, D., Brussel, 

T., French, J. & 

Zuccherelli, L. 

(2011)  

Australien 

Att utforska 

patienters 

förväntningar inför 

vaken 

neurokirurgi, deras 

tillfredsställelse och 

minnen från 

operationen.  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer som hade 

återkopplande och öppna 

frågor.  

Kvantitativ frågeformulär 

 

Etiskt godkännande: JA 

26 

deltagare 

Innehållsanalys och 

Wilcoxon Rank-Sum 

test 

Patienter som har fått bra 

information innan kände sig 

tryggare under operationen. 

En andel av patienterna 

upplevde smärta och obehag 

från positioneringen som 

kunde förbättras. 

Hög 



 

 
 

 


