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ABSTRACT 

Introduction: The perioperative care aims at an individually adapted care that meets the 

patient's unique needs. Qualitative research on adolescents experiences in this subject is 

limited. 

Aim: The purpose was to investigate the thoughts of adolescents on the operation and 

experiences of perioperative care. 

Methodology: The study was conducted as a qualitative interview study with semistructured 

questions. The data was analyzed using systematic text condensation (STC). Adolescents 

aged 12 to 17 years who had undergone surgery under general anesthesia were interviewed at 

a university hospital in central Sweden in the spring of 2018. 

Results: The analysis resulted in three categories "thoughts about anesthesia, surgery and 

life", "experiences of preoperative information" and "factors that affect well-being". The 

adolescents focused on how the operation would affect the social life. They had questions and 

thoughts that concerned both anesthesia and surgery, which was handled in different ways. 

The information the adolescents received during the preoperative stage were perceived to be 

inadequate and inappropriate, which contributed to stress and concern. Participation and 

person-centered care contributed to a feeling of safety and a good relationship between 

patients and caregivers. 

Conclusion: The result showed that the personnel involved in the perioperative care need 

knowledge about the experiences of young people in perioperative care and surgery in order 

to understand which caring actions are important to take into account from an adolescent 

perspective. This knowledge can be used to develop guidelines and the perioperative care 

based on adolescents unique conditions. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den perioperativa vården syftar till en individuellt anpassad vård som tillgodoser 

patientens unika behov. Kvalitativ forskning om ungdomars upplevelser av detta är 

begränsad.  

Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den 

perioperativa vården. 

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. 

Datan analyserades med hjälp av systematisk textkondensering (STC). Tio ungdomar i 

åldrarna 12 till 17 år som hade genomgått operation under generell anestesi intervjuades på 

ett universitetssjukhus i Mellansverige under våren 2018.   

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier “tankar kring anestesi, kirurgi och livet”, 

“erfarenheter av den preoperativa informationen” och “faktorer som påverkar 

välbefinnandet”. Ungdomarna fokuserade på hur operationen skulle påverka det sociala livet. 

De hade frågor och tankar som berörde såväl anestesin och kirurgin vilket hanterades på olika 

sätt. De besked och den information ungdomarna fick under det preoperativa vårdförloppet 

upplevdes som bristfällig och oanpassad, vilket bidrog till stress och oro. Delaktighet och 

personcentrerad omvårdnad bidrog till trygghet och en bra relation mellan patient och 

vårdare.  

Slutsats: Resultatet visade på att personalen som är involverad i den perioperativa vården 

behöver kunskap om ungdomars upplevelser och erfarenheter av den perioperativa vården 

och operation för att på så sätt kunna förstå vilka omvårdnadshandlingar som är viktiga att ta 

hänsyn till utifrån ett ungdomsperspektiv. Kunskapen kan användas för att utveckla riktlinjer 

och den perioperativa vården för att främja patientbemötandet utifrån ungdomars unika 

förutsättningar. 
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BAKGRUND 

Av det totala antalet operationer som utfördes inom slutenvården i Sverige år 2016 stod 

ungdomar i åldrarna 10 till 19 år för cirka 100 000 av operationerna (Socialstyrelsen, i.d.). 

World Health Organization [WHO] definierar ungdomar som individer mellan 10 till 19 år 

(WHO, i.d.), men på nationell nivå saknas det en tydlig definition av vad en ungdom är, trots 

att det är en stor patientgrupp som skiljer sig åt från barn och vuxna i flera avseenden. 

Ungdomar 

Ungdomsåren beskrivs av Hwang och Nilsson (2011) som tidsperioden mellan 13 till 20 år. En 

för individen omvälvande tid då den fysiska, kognitiva och sociala utvecklingen sker mycket 

snabbt. Mörelius (2014) beskriver det som en övergångsperiod från barn till vuxenlivet där 

ungdomar ofta pendlar mellan att vara barn och vuxen trots att de gärna vill uppfattas som 

stora och vuxna. Under ungdomsåren infaller puberteten som leder till kroppsliga och 

fysiologiska förändringar. Startpunkten för puberteten är individuell och könsberoende, vilket 

gör att de individuella variationerna mellan olika individer kan vara stora (Hwang & Nilsson, 

2011). Det sker även en förändring av den fysiologiska stresskänsligheten, vilket i kombination 

med den fortsatt utvecklande hjärnan kan resultera i att individen kan reagera starkare på inre 

och yttre stressorer (Romeo, 2013). Förändringar i minneskapacitet och den kognitiva 

utvecklingen möjliggör att ungdomarna nu kan tänka mer hypotetisk och föreställa sig 

alternativ till situationer de inte har någon erfarenhet av. Exempelvis hur deras liv kommer att 

förändras av olika val eller situationer de ställs inför, men även förmågan att kunna planera sin 

framtid. En djupare kognitiv förmåga möjliggör att de kan reflektera över sina känslor och sitt 

eget tänkande vilket gör att kommunikationen med vuxna blir mer effektiv. Under 

ungdomsåren sker ett sökande efter identitet och en plats i livet genom existentiell 

tankeverksamhet och i allt större utsträckning sker ett frigörande från föräldrarna där vänner 

och sociala nätverk fungerar som stöd i livet och i svåra situationer (Hwang & Nilsson, 2011). 

Ungdomar har starka känslor kring integritet och autonomi och vill ha kontroll över hur fysiska 

och existentiella ting påverkar deras liv. Frågor rörande självbild, självförtroende och 

självkänsla påverkar hur väl de hanterar olika situationer i livet (Mörelius, 2014).  
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Perioperativ vård 

Perioperativ vård definieras som vårdåtgärder som utförs innan (pre), under (intra) och i direkt 

anslutning efter kirurgi (post) (Lindwall & von Post, 2005). I vårdåtgärderna ingår bland annat 

den perioperativa dialogen och den kirurgiska- och anestesiologiska behandlingen (Lindwall & 

von Post, 2005) som utförs av operationspersonalen, det vill säga läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. Den perioperativa dialogen är en organisationsmodell för perioperativt 

omhändertagande och utgår från patientens unika behov och har som mål att skapa 

förutsättningar för att patienten ska få en positiv upplevelse av den perioperativa vården. 

Dialogen följer vårdprocessen då vårdpersonalen tillsammans med patienten planerar vården 

för att sedan kunna genomföra den genom det pre-, intra- och postoperativa vårdförloppet 

(Lindwall & von Post, 2008). 

Personcentrerad vård och operationspersonalens ansvar 

Den perioperativa vården har som syfte att ge en god och individuellt anpassad vård som 

tillgodoser patientens unika behov (Riksföreningen för anestesi och intensivvård [AnIva & 

SFF, 2012] & Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] 2012). I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) stadgas i 1 § kap 5 att vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, 

självbestämmande och integritet. Personcentrerad vård utgår från att ha patienten i fokus och 

strävar efter att vårdandet sker ur ett holistiskt perspektiv där existentiella, psykiska, sociala 

och andliga behov ska prioriteras lika högt som de fysiska behoven (SSF, 2016). Patientens 

upplevelse och tolkning av sin ohälsa ska respekteras och bekräftas och utifrån detta ska 

sjukvården utföra sina omvårdnadshandlingar (Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & 

Vogelsangs, 2017). Personcentrerad vård innebär också att patienten ska få vara delaktig i 

beslutsfattande gällande såväl omvårdnads- och medicinska aspekter som berör deras vård för 

att vården ska ske utifrån den unika patientens villkor (Richards & Goldin, 2015). 

Tidigare forskning 

Efter sökningar i databaserna Google Scholar, Pubmed och Cinahl framgick att kvalitativ 

forskning kring ungdomars upplevelser av den perioperativa vården och tankar kopplat till 

operationen var begränsad. Sökningarna visade att det fanns tre kvalitativa studier och en 

doktorsavhandling som behandlade forskningsområdet. Två av de kvalitativa studierna 

(MacCulloch et al., 2009; Rullander, Isberg, Karling, Jonsson & Lindh, 2013) var utförda på 

ungdomar som skulle genomgå kirurgi relaterat till skolios och doktorsavhandlingen (Carter 

Monahan, 2012) var genomförd på patienter som skulle genomgå käkkirurgi. Det är enbart en 
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artikel (Bray, 2007) som inte behandlade patientgruppen ungdomar utifrån en specifik 

kirurgisk åtgärd. Forskningen visade att den kommande operationen väckte tankar och känslor 

såsom oro, förväntan, ensamhet vilket påverkade ungdomarnas välbefinnande negativt vilket 

ungdomarna försökte hantera på olika sätt (MacCulloch et al., 2009; Rullander et al., 2013). 

Bray (2007) beskrev att ungdomar hade åtskilliga frågor om den perioperativa vården som de 

vill ha svar på innan sjukhusvistelsen. Exempelvis vad som skulle hända när de blev inskrivna 

på avdelningen och om det fanns en risk för att vakna upp under operationen. Ungdomarna 

upplevde att sjukvården inte bidrog med information som kunde svara på dessa frågor. Istället 

användes familjemedlemmar och media som den primära informationskällan. Carter Monahan 

(2012) påtalade att samtalen med vårdpersonalen preoperativt ofta var bristfällig och att 

ungdomar upplevde att detta bidrog till en oklar bild av hur den intra- och postoperativa vården 

skulle gå till. Känslan av delaktighet i vården varierade i stor grad mellan ungdomarna 

(Rullander et al., 2013). Enligt Bray (2007) upplevde ungdomarna att sjukvårdspersonalen inte 

involverade dem tillräckligt i sin vård då informationen och frågor uteslutande riktades till 

föräldrarna. 

Teoretisk ram 

Livsvärldsperspektivet är baserat på Edmund Husserls livsvärldsbegrepp som beskriver hur en 

individs existentiella livsvärld skapas genom levda upplever och erfarenheter. Patientens 

livsvärld ska alltid vara omvårdnadens fokus och har en central betydelse för hur den 

personcentrerade vården bedrivs, speciellt utifrån individuella upplevelser av hälsa och ohälsa 

(Hörberg, Ozolins & Ekebergh, 2011). “Intentionaliteten” är den centrala innebörden i 

livsvärldsteorin och handlar om vad vi med avsikt uppmärksammar i vår omvärld och hur det 

påverkar oss. Det leder till tankar och känslor som påverkar hur vi förhåller oss till andra 

människor och omvärlden (Dahlberg, 2014). 

 

En individ utgörs av den fysiska kroppen och den “levda kroppen” som är ett begrepp 

utvecklat av Maurice Merleau-Ponty som utgörs av en fysisk, psykisk och en existentiell 

komponent men även innefattar individens livshistoria, självbild, tidigare upplevelser och 

erfarenheter. Den fysiska kroppen fungerar som en portal gentemot omvärlden och andra 

människor där en ständigt pågående interaktion med dessa i sin tur påverkar den “levda 

kroppen” vilket genererar en förändring i deras livsvärld. Den “levda kroppen” förkroppsligar 

livsvärlden och existensen vilket blir märkbart då individen drabbas av ohälsa. Begreppet 
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möjliggör således en förståelse för innebörden av en upplevelse från patientens perspektiv 

(Dahlberg, 2014; Hörberg et al., 2011). Den “levda kroppen” är lika viktig som den fysiska 

vilket gör båda dessa synsätt måste tas i beaktande vid frågor rörande vårdande, hälsa och 

ohälsa. Vårdandet måste alltså utgå från ett holistiskt perspektiv där vårdaren måste ha 

förståelse för att både fysiska, psykiska och existentiella aspekter påverkar individen på en och 

samma gång (Dahlberg, 2014; Hörberg et al., 2011). 

 

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse av hälsa som är kopplat till identiteten och saker och 

ting som är viktiga för individen i det vardagliga livet. Vid välbefinnande infinner sig en 

“existentiell stämning” som är ett grundläggande existentiellt förhållningssätt som skapar en 

förståelse för den värld vi lever i. Hälsa är något som vi inte uppmärksammar i vardagen, det är 

först när vi drabbas av ohälsa eller när den "levda kroppen" förändras som vi uppmärksammar 

välbefinnandets betydelse (Hörberg et al., 2011). I frånvaro av ohälsa förstår vi vår livsvärld. 

Vid ohälsa skapas en existentiell ångest, en oro och vilsenhet, en förändrad tillvaro och den 

existentiella stämningen förändras. Omvårdnadens uppgift är att stödja individen vid ohälsa för 

att hen ska kunna hitta tillbaka till välbefinnande igen (Dahlberg, 2014). 

Problemformulering 

Kvalitativ forskning om ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den 

perioperativa vården är begränsad. Att belysa ungdomars erfarenheter kan förtydliga och 

förbättra den personcentrerade vården av patientgruppen vilket är fördelaktigt både utifrån ett 

omvårdnads- individ- och samhällsperspektiv. Operationspersonalen behöver besitta kunskap 

kring hur ungdomars kognitiva och sociala utveckling skiljer sig från andra patientgrupper. 

Detta för att fånga och förstå ungdomarnas existentiella tillvaro och livsvärld och hur det kan 

påverka inställningen till operation och den perioperativa vården. 

Syfte  

Syftet var att undersöka ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den 

perioperativa vården. 
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METOD 

Design 

En kvalitativ induktiv studiedesign valdes. Kvalitativa studier är lämpliga att använda då 

individers erfarenheter och upplevelser eftersöks (Polit & Beck, 2017). 

Urval 

Ett konsekutivt urval användes vid rekryteringen av informanterna. Urvalet innebar att alla 

informanter som passade inklusionskriterierna under den avsatta tidsperioden tillfrågades om 

deltagande i studien vilket ökade möjligheterna att tillräckligt med informanter kunde 

insamlas (Polit & Beck, 2017).  

 

Inklusionskriterier var informanter i åldrarna 12 till 17 år som hade genomgått regional eller 

generell anestesi och behärskade svenska språket väl. Exklusionskriterier var nedsatt kognitiv 

förmåga samt om tiden mellan operation och intervju var mer än två veckor. Detta i syfte för 

att informanterna skulle kunna ge en så utförlig bild som möjligt av deras upplevelser och att 

minnena av det skulle vara så aktuella som möjligt. Datainsamlingsperioden bestämdes till tre 

månader. Under perioden februari till april 2018 genomfördes tio intervjuer med informanter 

som hade genomgått en operation under generell anestesi på en barnavdelning på ett 

universitetssjukhus i Mellansverige. Könsfördelningen var tre flickor och sju pojkar och 

åldersfördelningen var 12 år (n=1), 13 år (n=1), 14 år (n=3), 15 år (n=2), 16 år (n=2) och 17 

år (n=1) vilket resulterade i en medelålder på 14,6 år. Fyra av informanterna hade tidigare 

genomgått en eller flera operationer som i de flesta fall hade genomförts när de var små barn. 

De aktuella operationerna utfördes inom ortopedi (n=8) och neurokirurgi (n=2). 

Inklusionskriterierna var ursprungligen 12 till 15 år men reviderades till 12 till 17 år på grund 

av lågt patientflöde på avdelningen där datainsamlingen skedde. Totalt tillfrågades 13 

informanter varav tre avböjde deltagande i studien. Samtliga intervjuer utfördes inom några 

dagar efter genomförd operation. Föräldrarna närvarade på tre av intervjuerna.  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes som datainsamlingsmetod. 

Intervjumetoden är fördelaktig när forskningsfrågan bygger på upplevelser och erfarenheter 

och informanterna uppmuntras att fritt tala kring dessa aspekter (Danielson, 2017; Polit & 

Beck, 2017). Intervjufrågorna presenteras i intervjuguiden (bilaga 1) och frågorna 
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strukturerades så att de inte behövdes ställas i en viss ordning. På så sätt tilläts intervjuaren på 

ett flexibelt sätt att anpassa frågeföljden utefter vad som uppkommer under intervjun.  

Intervjuguiden utformades för att kunna ge relevanta svar på den induktiva 

forskningsansatsen och för att frågorna skulle kunna besvaras inom en rimlig tidsram. 

(Danielson, 2017). För att få mer målande svar och uppmuntra till en mer detaljerad 

berättelse användes följdfrågor, exempelvis “berätta mera” och “hur menar du då?” (Polit & 

Beck, 2017). Intervjuerna utfördes tillsammans av båda författarna vid sex av intervjuerna 

och enskilt vid fyra. Intervjuguiden innehöll bakgrundsfrågor kring demografisk data och fem 

huvudfrågor som berörde upplevelser, tankar och känslor om den perioperativa vården och 

operationen. 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från verksamhetscheferna vid den aktuella 

avdelningen. Ett informationsbrev (bilaga 2) delgavs avdelningen för att personalen skulle 

vara medvetna om att en studie pågick och för att de skulle kunna besvara eventuella frågor 

som berörde studien. Rekrytering av informanterna skedde genom att författarna besökte 

avdelningen och valde i samråd med avdelningspersonalen ut de informanter som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Författarna tog sedan kontakt med informanterna och deras föräldrar 

och gav dem muntlig och skriftlig information om studien. Den skriftliga information gavs 

via ett informationsbrev (bilaga 3) och vid visat intresse inhämtades informerat samtycke 

(bilaga 4) som sedan förvarades inlåst i hemmet hos en av författarna.  

 

Intervjuerna genomfördes utifrån intervjuguiden postoperativt på en överenskommen tid på 

en avskild plats på avdelningen. Tidsåtgången för intervjuerna varade mellan 13 till 41 

minuter vilket gav en medeltid på 28 minuter. Datan spelades in digitalt med hjälp av två 

mobiltelefoner och överfördes sedan till datorer för transkribering. Mobiltelefonerna och 

datorerna var finger- respektive lösenordsskyddade. Transkribering av det inspelade 

materialet gjordes ordagrant och skedde fortlöpande under datainsamlingsperioden av båda 

författarna. Transkríberingarna avidentifierades och kodades med en siffra för att behålla 

informanternas anonymitet. 
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Forskningsetiska överväganden 

Ett forskningsetiskt arbetssätt har genomsyrat hela studien för att värna om deltagarnas 

värdighet och rättigheter. Studien anses motiverad ur ett etiskt perspektiv genom att det 

belyser ett väsentligt ämne. Vid inhämtande av informerat samtycke har författarna följt 

lagen om etikprövning (SFS, 2003:460) där det fastslås att det informerade samtycket 

inhämtas från informanterna då de är mellan 15 till 18 år och inser vad studien innebär. 

Samtycke måste dock inhämtas från föräldrarna då informanten är under 15 år. I enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002) erhöll informanterna och deras föräldrar ett åldersanpassat 

informationsbrev om studien där det tydligt framgick att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avbryta sin medverkan när de så önskade. Utifrån göra-gott principen och 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2008) har författarna 

reflekterat över de möjliga riskerna, såsom psykiskt obehag för informanterna, gentemot de 

eventuella vinsterna för patientgruppen i form av en tydligare personcentrerad vård. 

Godkännande för genomförande av studien inhämtades innan datainsamlingen påbörjades. 

Vid datahanteringen utgick författarna från personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) då 

studiedata förvarades inlåst och oåtkomligt för obehöriga och intervjumaterialet 

avidentifierades och kodades så att informationen inte kunde kopplas till de enskilda 

informanterna. All data har raderas vid studiens slutförande i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2002). Informanterna har muntligen och skriftligen erbjudits att ta del av studiens resultat 

om så önskas efter publicering (bilaga 4). 

Bearbetning och analys 

Som analysmetod användes Kristi Malteruds systematic text condensation (STC) som är en 

omarbetning av Amedeo Giorgis psyko-fenomenologiska analysmetod som grundar sig i hur 

saker och ting upplevs av människor. Denna metod kräver inte att författarna har en ingående 

kunskap inom filosofisk fenomenologi. Syftet med det fenomenologiska tillvägagångssättet 

var att stärka kunskapen om informanternas erfarenheter och livsvärld. STC är en deskriptiv 

innehållsanalys som är lämplig vid analys av transkriberat material från semistrukturerade 

intervjuer (Malterud, 2014).  
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Analysen innehåller fyra steg: 1) från text till teman 2) från teman till koder, 3) kod till 

mening - kondensering, och 4) från sammanfattning till resultat - rekontextualisering. 

Analysen gjordes stegvis genom analysrundor (Malterud 2012; Malterud 2014). Exempel på 

de delar i analysen som utfördes i textform återfinns i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på bearbetnings- och analysstegen med i STC enligt Malterud (2012).  

Meningsbärande enhet Kod Subgrupper Kondensat Analystext 

(4) Jag har aldrig haft 

fokus på själva 

operationen. Det har 

alltid varit det som har 

varit omkring med det 

sociala och skolan.  

 

(5) Jag kommer inte att 

vara i skolan på ett tag. 

Jag kommer inte träffa 

klassen och kompisarna. 

Tankar kring 

operation 

Operationens 

påverkan på livet 

Jag tänkte mest på 

hur operationen 

skulle påverka det 

sociala, skolan och 

vännerna.  

Ungdomarna 

fokuserade sin 

tankeverksamhet 

mestadels på 

livssituationen, 

det sociala livet, 

vänner och 

skola. 

 

Från text till teman 

Under fas ett bildade sig författarna ett helhetsintryck av texten. Det teoretiska ramverket och 

eventuella förkunskaper lades åt sidan och författarna läste texten var för sig för att skapa få 

en så bred bild av innehållet som möjligt. Fyra till åtta preliminära teman identifierades sedan 

i relation till studiens problemställning och syfte. Därefter kom författarna tillsammans 

överens om tre till sex reviderade teman som gemensamt valdes ut för vidare analys. 

Från teman till koder 

Under fas två organiserades materialet genom att meningsbärande enheter, korta eller långa 

textstycken, valdes ut som kunde relateras till studiens problemställning och syfte. Enheterna 

kodades med en siffra som symboliserade från vilken intervju texten kom ifrån. Sedan 

sorterades de meningsenheterna under de reviderade teman som valts ut för att länka samman 

de som handlade om samma saker. Under sorteringsprocessen utvecklades några teman. 

Andra fick nya namn och några ströks eftersom de inte kunde sammanlänkas med de 

meningsbärande enheterna. De teman som nu fanns kvar formades till fyra färdiga 
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kodgrupper som materialet sorterades under. Dessa koder hade namn som kunde knytas till 

den teoretiska referensramen och studiens problemställning och syfte. Tillvägagångssättet 

säkerställde att resultatet kunde knytas till det empiriska materialet. Flera meningsbärande 

enheter sorterades under flera kodgrupper då innehållet kunde ha med flera saker att göra. 

Kodgrupperna slogs ihop eller deras namn ändrades vid flera tillfällen. När detta gjordes gick 

författarna tillbaka i arbetet genom att granska backuper som gjorts av arbetet för att 

säkerställa att inte något material förbisågs genom att det exempelvis befann sig på fel plats i 

analysen.  

Kod till mening - kondensering 

Under fas tre delades kodgruppernas innehåll upp genom att sortera de meningsbärande 

enheterna. Detta var ett sätt att systematisera texten för att på så sätt samla innebörden i den 

för att lättare komma fram till ett resultat. Det som nu fanns i kodgrupperna kunde nu säga 

något om problemområdet. Kodgrupperna kunde ha ett brett material som efter analys av de 

meningsbärande enheterna behövdes delas upp i subgrupper för att materialet skulle 

konkretiseras till mer specifika områden. Som guide vid sortering av material från 

kodgrupperna till subgrupper användes författarnas forskningsperspektiv som blivande 

operationspersonal. Subgrupperna var nyckelord eller nyckelfraser som belyste mer specifika 

delar av problemställningen eller syftet. Materialet som hamnade under subgrupperna 

användes för att bilda ett kondensat. Kondensatet var ett konstgjort citat av text från 

subgruppen som sammanfattade materialet och på ett verklighetstroget sätt speglade det som 

informanterna hade samtalat om under intervjuerna. Kondensatet skapades genom att 

författarna valde ut en uttrycksfull meningsenhet och sedan skrev text runt omkring den för 

att få ut en mer sammanhängande text av materialet. Kondensatet skrevs i jag-form för att 

författarna skulle arbeta fenomenologiskt och påminna sig själva om att dem för tillfället 

representerade deltagarna och skulle uttrycka sig på samma sätt som informanterna gjorde 

under intervjuerna. Genom att skapa kondensat på ett systematiskt sätt så gick författarna 

igenom materialet och ställde sig hela tiden frågan om det som framkom kunde kopplas till 

studiens syfte. Om information framkom som inte kunde inkluderas diskuterade författarna 

detta sinsemellan för att ingen viktig information skulle uteslutas.  
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Från sammanfattning till resultat - rekontextualisering 

Under fas fyra rekontextualiserade författarna materialet. Detta innebar att subgruppernas 

kondensat sammanfattades till analystexter som tydligt förmedlade essensen från 

informanternas historier, det ursprungliga materialet, som nu var grunden för presentationen 

av studiens slutliga resultat. Analystexterna skrevs i tredje person utifrån varje enskild 

subgrupp och i vissa fall enbart en kodgrupp då subgrupper saknades. Några grupper slogs 

även samman då författarna såg att dessa handlade om samma ämne. Utöver analystexten så 

valdes citat ut från intervjuerna som bidrog med färgrika exempel som fördjupade och gav en 

verklighetsförankrad bild av vad som sades under intervjuerna, dessa kopplades till var och 

en av de analytiska texterna. Varje analystext fick till slut en egen rubrik som sammanfattade 

vad texten handlade om med inspiration från forskningsperspektivet och den teoretiska 

bakgrunden för att ge läsaren insikt i vad resultatet visade. Dessa rubriker låg till grund för 

rubrikerna i studiens resultatdel. Till sist jämförde författarna, som en valideringsprocess, de 

analytiska texterna med originaltexten från transkripten för att säkerställa att resultatet 

speglade det som faktiskt sades av informanterna.  

Analysrundor 

Analysen utfördes stegvis under arbetets gång i form av analysrundor. Detta innebar att först 

genomfördes analyssteg ett till fyra på de fem första intervjuerna. Sedan lästes detta material 

igenom av författarna för att se om kod- och subgrupperna behövde revideras utifrån empirin, 

problemställningen och studiens syfte. En jämförelse utfördes även utifrån de preliminära 

teman som framkom i analysfas ett av de intervjuer som ingick i nästa analysrunda för att se 

om dessa kunde tillföra något nytt för att på ett dynamiskt sätt hålla analysen levande. Sedan 

genomfördes nästa analysrunda på de efterkommande intervjuerna enligt analysstegen genom 

att de meningsbärande enheter som framkom sorterades under kod- och subgrupperna från 

den första analysrundan. Sedan fylldes kondensaten och analystexterna på med det nya 

materialet. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas under rubriker som utgår från de analytiska texterna som framkom av 

analysen, forskningsperspektivet och den teoretiska ramen (Malterud, 2012; Malterud, 2014). 

Citat från intervjuerna har använts för att ge en mer målande och verklighetstrogen bild av 

resultatet. 

Tankar kring anestesi, kirurgi och livet 

I hemmet fokuserade ungdomarna sin tankeverksamhet mestadels på livssituationen, det 

sociala livet, vänner, skola och idrott men även hur operationen skulle påverka detta i det 

postoperativa skedet. Vetskapen om att hamna efter i skolan, vara borta från jobbet, att inte få 

träffa sina vänner, missa träningsläger eller tävlingar under den kommande sommaren är 

exempel på saker som var i fokus på något sätt. De beskrev även att de inte fick veta när 

operationen skulle bli av, det var frustrerande och ytterligare en aspekt som försvårade deras 

livssituation. En av ungdomarna upplevde att det kändes som att leva i något slags vakuum 

där livet inte gick att planera på grund av de oklara besked som sjukvården förmedlade. 

 

“Jag har aldrig haft jättemycket fokus på själva operationen utan det har alltid varit  

det som har varit omkring med det sociala och skolan” 

- Informant 4 

 

Innan operationen upplevde flera av ungdomarna sig vara mentalt förberedda och lugna inför 

själva ingreppet och ville helst få det överstökat medan andra fokuserade på anestesin och 

kirurgin. De som tänkte på kirurgin var nervösa för att känna smärta under och efter ingreppet 

eller för att något skulle gå fel under operationen. Andra var mera nervösa för att sövas och 

nervositeten grundade sig i en rädsla inför risken att vakna upp under operationen eller att 

tappa kontrollen över situationen. De flesta förväntade sig dock att det skulle gå bra och var 

inte oroliga för att sövas. De litade på personalen och några hade även sövts tidigare och hade 

bra erfarenheter och inställningen att det skulle gå bra. En av ungdomarna var rädd för att 

vakna i sin ensamhet på en avdelning och inte veta vad som hade hänt under operationen. 

Ungdomarna uppgav att de gjorde andra saker för att slippa tänka på operationen exempelvis 

spela spel och träffa kompisar. Att tänka på annat hjälpte de flesta att hantera situationen och 

fungerade som en copingstrategi vilket minskade stressen kopplat till den perioperativa 

vården. 
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“För det är inte som att jag kan komma undan grejer liksom… bit ihop. Ta dig igenom 

det...jag har noll kontroll över vad de gör under operationen så det finns ingen anledning för 

mig att oroa mig över nånting för jag kan inte ändra det.” 

- Informant 10 

 

Förväntningar på hur operationssalen skulle se ut varierade. Exempelvis att det skulle se ut 

som i tv-serier och att det skulle ligga skräckinjagande saker som uppradade knivar och 

liknande i en gammal operationssal vilket upplevdes som obehagligt. Att sedan upptäcka att 

det inte var som i deras fantasi beskrevs som en lättnad. 

 

Ungdomarna tyckte att det kändes tryggt att prata med sina föräldrar om sin operation och 

tankar kring både kirurgin och anestesin diskuterades. De pratade bland annat om hur 

ingreppet skulle gå till och hur det skulle kännas att somna. Några av föräldrarna jobbade 

inom hälso- och sjukvården och kunde besvara frågor på ett djupare plan, exempelvis kopplat 

till hur läkemedel fungerar och hur operationen går till. Kompisarna fungerade också som 

stöd inför operationen och ungdomarna pratade med kompisar som hade genomgått liknande 

operationer och kunde genom kompisarnas erfarenheter och upplevelser finna stöd och 

trygghet.  

Erfarenheter av den preoperativa informationen 

Ungdomarna upplevde att den preoperativa information de fått om operationen och den 

perioperativa vården var bristfällig och saknade svar på en eller flera frågor när de kom till 

sjukhuset. Frågorna handlade exempelvis om vart de skulle på inskrivningssamtalet samt 

operationsdagen, vem de skulle träffa och när saker och ting skulle göras under dagen. Det 

var uppskattat att tillsammans med personalen få en rundvandring på avdelningen och fritt 

kunna ställa frågor under lugna förhållanden. Det preoperativa samtalet med anestesiologen 

upplevdes av ungdomarna som mycket kort och gav ett stressat intryck. Ungdomarna kände 

att de inte hade tid att fråga och ta till sig den information som delgavs dem under samtalet. 

Samtalet med kirurgen upplevdes som mindre stressat. Det skulle uppskattas om 

operationspersonalen skulle ta sig tid och förklara mer ingående vad som kommer att hända 

på operationsdagen. En av ungdomarna kom med förslaget att samla representanter från hela 

operationsteamet och tillsammans med patienten gå igenom den perioperativa vården för att 
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på så sätt nå konsensus över hur patientens vård kommer att gå till. Ungdomarna ville ha 

möjligheten att kunna ställa egna frågor direkt till läkarna under det preoperativa samtalet. 

Den möjligheten fanns inte alltid på grund av tidsbrist. En av ungdomarna uppgav att vissa 

frågor förblev obesvarade då de inte kunde ställas i närvaro av sina föräldrar. De obesvarade 

frågorna ledde till en rädsla inför operationen och på natten googlade hen efter svar. Frågorna 

som ungdomarna ville ställa var av olika karaktär och handlade om både anestesin och 

kirurgin. Exempelvis: blir jag sövd i samband med operationen? Hur lång är operationen? 

Kan jag spela innebandy efteråt? Finns det en möjlighet att bli sövd med andningsmask? Jag 

är så rädd för att bli stucken!  

 

Att själv få bestämma innehållet i den preoperativa informationen var mycket viktigt. Hur 

mycket och vilken information som ungdomarna ville ta del av varierade. En av ungdomarna 

förklarade att ingående detaljer om det kirurgiska ingreppet hade tagits upp under det 

preoperativa samtalet. Om hen hade fått bestämma hade det uteslutits eftersom det kändes 

skrämmande. Nu bidrog enbart den detaljerade informationen till ökad oro inför operationen.  

 

“Jag har alltid hoppats på att jag skulle få masken för...jag gillar inte att bli stucken...så jag 

vart glad” 

- Informant 7 

 

Att avdelningspersonalen inte kunde ge en exakt operationstid och att de hela tiden kom med 

nya besked om när operationen skulle bli av upplevdes som frustrerande av ungdomarna. När 

det väl var dags kom det som en överraskning vilket bidrog till att de kände sig stressade och 

en känsla av att de inte var förberedda infann sig. De hade önskat att de hade mer tid på sig 

att förbereda sig både mentalt och praktiskt. Det plötsliga beskedet gjorde att 

premedicineringen och den preoperativa duschen var tvunget att genomföras snabbt. Det 

skyndsamma tempot ledde därför till att en informant uppgav att det var svårt att ta till sig 

vad premedicineringen bestod av och varför de skulle tas om än hen hade önskat att förstå 

detta. Ungdomarna uppgav att om avdelningspersonalen hade kommit in i god tid innan 

operationen och informerat när den skulle bli av skulle det bidra till en ökad trygghet.  
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“Väldigt mycket som hände på kort stund...nu kändes det bara påskyndat...det bara gick 

jävligt snabbt...jag tänkte bara, jag kör väl då” 

- Informant 6 

 

Ungdomarna uppgav även att instruktionerna om de preoperativa förberedelserna var 

bristfälliga. De förklarade att avdelningspersonalen gav vaga instruktioner om de gällande 

rutinerna. Exempelvis vilka hygienrutiner som skulle följas samt hur den preoperativa 

duschen skulle utföras. Detta ledde till irritation och osäkerhet från ungdomarnas sida. Ibland 

förmedlades det vidare till vårdpersonalen men oftast höll de det för sig själva vilket gjorde 

att de preoperativa förberedelserna blev tveksamt utförda. 

 

“Det var liksom som att de antar att man liksom ba ska veta allting. Jag har liksom 

aldrig opererats förr, så jag vet liksom inte allting.“ 

- Informant 8 

Faktorer som påverkar välbefinnandet i samband med den perioperativa vården 

Vårdpersonalens bemötande var en av de faktorer som ungdomarna hade mest positiva 

erfarenheter av. Ungdomarna uppskattade att de fick träffa operationspersonalen som skulle 

genomföra anestesin och att de presenterade sig vid namn. Det upplevdes som skönt att veta 

vilka de var och att se deras ansikten skapade ett lugn vilket bidrog till ett ökat välbefinnande. 

Att operationspersonalen vid mötet tog sig tid och förklarade hur anestesin skulle gå till på ett 

lugnt och pedagogiskt sätt betonades även. Ungdomarna beskrev att det kändes tryggt att 

personalen med jämna mellanrum var uppmärksam och frågade om ungdomarna hade något 

de undrade över eller hur de mådde vilket bidrog till välbefinnande både under och efter 

operationen. Att göra ungdomarna delaktiga under induktionen genom att till exempel låta 

dem få hålla andningsmasken och själv styra över hur hårt den satt mot ansiktet bidrog till en 

känsla av lugn och delaktighet. Att även få information om vad till exempel en pulsoximeter 

och EKG-elektroder var för något ansågs som småsaker men som också bidrog till ett ökat 

lugn, delaktighet och välbefinnande. Att personalen muntligt vägledde dem under 

induktionen genom att förklara vilka moment som genomfördes uppskattades och detta 

skapade förtroende för operationspersonalen och bidrog till en trygg miljö på operationssalen.  
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Det uppskattades även om operationspersonalen frågade om de ville ha information om vad 

som skulle göras inne på operationssalen. Detta då ungdomarna förklarade att vissa moment 

kunde vara subjektivt jobbiga i samband med den intraoperativa vården. Ett exempel som 

ungdomarna tog upp och hade olika åsikter om var om de ville veta hur lång tid det skulle ta 

innan dem somnade efter att anestesiläkemedlen hade givits. Några ville veta exakt hur lång 

tid det skulle ta och andra ville inte alls veta det och kände att det enbart var obehagligt. 

 

Att operationspersonalen pratade om fritidsintressen såsom innebandy, ridning och andra 

vardagliga saker under den perioperativa vården, var något som uppskattades av ungdomarna. 

Detta bidrog till en bra relation mellan patient och vårdare och samtalet fungerade som en 

distraktion som bidrog till ett inre lugn i stunden och flera av ungdomarna uppgav att de på så 

sätt kunde slappna av och tänka på annat vid olika vårdmoment såsom vid till exempel 

etablerande av perifer infart. 

 

“Jag förstod att hon pratade med mig på det sättet för att jag skulle inte tänka på det  

där men ändå, det kändes ändå skönt” 

- Informant 4 

 

Ungdomarna hade inte bara positiva erfarenheter av den perioperativa vården. Stämningen på 

operationssalen upplevdes ibland som väldigt stressad. Orsaker till detta uppgavs bero på att 

det var många människor som sprang omkring på salen och som stundtals kommunicerade 

genom att ropa till varandra. Operationspersonalen upplevdes då som neutrala i sitt 

bemötande då de primärt pratade med varandra under tiden de utförde sina sysslor. Att ligga 

på operationsbordet medan detta försiggick upplevdes som konstigt då det kändes som att 

personalen pratade över huvudet på dem och kommunikationen beskrevs som en 

envägskommunikation där personalen inte inkluderade patienten i samtalet. 

 

Den postoperativa avdelningspersonalen beskrevs som förtroendeingivande och empatisk. 

Det kändes tryggt att avdelningspersonalen var uppmärksamma på ungdomarna och att de 

med jämna mellanrum tittade till dem och såg till att de inte hade några bekymmer eller 

undrade över något postoperativt. Ungdomarna beskrev avdelningspersonalen som 

lättillgängliga och hade de ont eller mådde illa var det bara att trycka på larmknappen så kom 

det någon. Avdelningspersonalen fungerade även som ett bra mentalt stöd och att hen kunde 
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prata med dem om både fysiska och psykiska problem i det postoperativa skedet. Det kändes 

tryggt och dessa faktorer bidrog till välbefinnande och en lugn och säker miljö postoperativt.  

 

“Då var det någon annan där på uppvaket och så kom han och pratade med mig. Men så 

pratade vi om nånting men han var också jäkligt snäll. Och så frågade han om jag också ville 

ha en glass.” 

- Informant 6 

DISKUSSION 

Studiens resultat visar på att ungdomarna fokuserade mycket av sin tankeverksamhet på hur 

operationen skulle påverka det sociala livet med vänner och fritidsintressen. Dels innan 

operationen men även i det postoperativa skedet. Ungdomarna hade många frågor och tankar 

som berörde såväl anestesin och kirurgin och känslorna av detta hanterades på olika sätt inför 

det kommande ingreppet. En starkt framträdande faktor var att ungdomarna upplevde att de 

besked och den information de fick från sjukvården under det preoperativa vårdförloppet var 

bristfällig och oanpassad vilket kunde bidra till oro och stress. Resultatet visar att faktorer 

som delaktighet och personcentrerade omvårdnadsåtgärder skapar trygghet och bidrar till en 

bra relation mellan patient och vårdare. Dessa faktorer fungerade både som hjälp att hantera 

fysiska som såväl psykiska omvårdnadsproblem i samband med den perioperativa vården. 

Resultatdiskussion 

Anpassad information leder till välbefinnande 

Resultatet visar att ungdomarna upplever att sjukvården ger oanpassad och bristfällig 

information i samband med den perioperativa vården. Det leder till frågetecken inför 

operationen och okunskapen påverkar ungdomarnas “existentiella stämning” (Dahlberg, 

2014) och välbefinnande negativt. Fortier et al. (2009) utförde en kvantitativ enkätstudie, den 

första av sitt slag, som tog upp detaljerad information om vad ungdomarna specifikt sökte 

svar på inför sin operation. Frågan som uppkom var relaterade till hur anestesin och 

operationen skulle gå till, hur operationssalen ser ut och hur operationen kommer påverka 

livet postoperativt. Fortier et al. (2009) resultat överensstämmer med huvuddragen i denna 

studies resultat då dessa ungdomar hade liknande fokus på sina frågor inför den perioperativa 

vården. Studiens kvalitativa ansats anses stärka evidensen om vikten av att anpassa den 

perioperativa informationen för att säkerställa att den besvarar de specifika frågor som 



 

 

 

 

  17 

ungdomar fokuserar på. Svar på dessa frågor ökar ungdomarnas välbefinnande som enligt 

Hörberg et al. (2011) bland annat är kopplat till saker och ting som är viktiga för individens 

identitet och som påverkar det vardagliga livet, vilket resultatet visar är en central fråga för 

ungdomarna preoperativt. 

Informationssökande som copingstrategi 

Denna studies resultat visar att ungdomarna, för att kunna hantera oro och osäkerhet, 

diskuterade och sökte information om operationen och den perioperativa vården och 

operationens påverkan på privatlivet med sina föräldrar och vänner. Detta tillvägagångssätt 

bekräftas av MacCulloch et al. (2009) och Rullander et al. (2013) som menade att familjen 

och vännerna hade en stor betydelse som en problemorienterad copingstrategi. Mörelius 

(2014) beskriver detta som individens ansträngningar för att klara av saker som hotar 

identiteten som de inte klarar att hantera på egen hand, genom att söka hjälp från någon 

annan för att hantera den hotande situationen. Denna studie visar även att internet var en 

informationskälla för några av ungdomarna. MacCulloch, Nyhof-Young, Nicholas, 

Donaldson och Wright (2010) belyste detta i sin studie och resultatet visade att ungdomar 

ofta söker efter information på internet, och identifierade ett behov av webbsidor som kunde 

förse dem med trovärdig och tillförlitlig information om operationssjukvården. Den aktuella 

studiens resultatet visar även att ungdomarna uppskattade möjligheten att kunna diskutera 

med andra ungdomar, som skulle genomgå liknande operationer, som en positiv 

copingstrategi. Vad ungdomar fokuserar på och är oroliga och osäkra inför beror på 

“intentionaliteten” (Dahlberg, 2014). Det vill säga hur ungdomarna uppmärksammar saker 

omkring dem och hur dessa ting i sin tur påverkar påverkar deras känslor, tankar och 

förhållningssätt, i det här fallet inför sin operation. Med detta som bakgrund anser författarna 

att det är viktigt att sjukvården tar till sig evidensen om ungdomarnas copingstrategier och 

informationssökande, för att utnyttja det för att skapa en förståelse för hur den “levda 

kroppen” inverkar på ohälsa utifrån ett ungdomsperspektiv. För att sjukvården ska kunna 

främja välbefinnande och möjligen förbättra hur ungdomar hanterar dessa känslor.  
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Tidsbrist leder till bristfällig information 

En bidragande orsak till ungdomarnas obesvarade frågor var att många ungdomar upplevde 

att de inte hade tiden att ställa dessa frågor under den preoperativa vården och att kvaliteten 

och längden på läkarsamtalen varierade. Flera påpekade att det i vissa fall rörde sig om 

maximalt fem minuters samtalstid med läkarna preoperativt. Detta kan enligt författarna 

möjligen bidra till att den “existentiella stämningen” (Dahlberg, 2014) förändras, vilket leder 

till minskat välbefinnande och att detta beror på bristerna i läkarsamtalet. Denna brist i den 

preoperativa vården belyses även av Carter Monahan (2012) som menade att ungdomarna 

upplevde att läkarsamtalen enbart gav dem en kortfattad beskrivning av hur sövningen och 

operationen ska gå till. Detta kan tyda på att mer tid behöver avsättas och mer vårdpersonal 

behöver involveras för att alla frågor ska kunna besvaras innan operationen genomförs. 

Myndigheten för vårdanalys (2012) utförde en extern utvärdering som visade på att 

patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård ofta brister. Detta kan enligt rapporten leda till 

bristande delaktighet, lågt patientengagemang, sämre vårdresultat, och i förlängningen en 

onödig kostnad för hälso- och sjukvården och samhället. Den aktuella studiens resultatet 

visade på bristande patientcentrering gällande den information som förmedlades till 

ungdomarna. Författarna anser att detta eventuellt kan påverka ungdomarnas förtroende för 

hälso- och sjukvården.  

Informationen är omvårdnadens ansvar 

Författarna anser att studien och tidigare forskningsresultat tyder på att ungdomarna har ett 

stort informationsbehov som sträcker sig utöver vad det sjukvården kan erbjuda dem. 

Studiens resultat visar att orsaken förmodligen är mångfacetterad och att flera faktorer spelar 

in såsom tidsbrist och bristande kunskap om vad ungdomar fokuserar på i samband med sin 

operation, men även vilka informationskällor ungdomarna främst använder sig av. Trots 

möjliga orsakssamband till bristande information så anser författarna att vårdgivaren borde 

kunna tillgodose ungdomarnas behov då det handlar om relativt okomplicerade och basala 

frågor som ungdomarna söker svar på. Bland annat genom den perioperativa dialogen 

(Lindwall & von Post, 2005) och genom att ge ungdomarna mer information om vården 

innan de kommer till sjukhuset preoperativt. Resultatet tyder på att det är vården som bär 

ansvaret för den bristfälliga informationen och indirekt ungdomarnas minskade 

välbefinnande. Resultatet kan enligt författarna även bidra till att vårdpersonal får upp 

ögonen för hur viktigt det är att anpassa informationen efter varje unik patient. Alla individer 
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har inte samma funderingar kring sin vård. Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) 3 kap. 6 § ska 

sjukvården kunna ge patienter information utefter individuella förutsättningar såsom ålder, 

mognad och personliga erfarenheter. Det är enligt Dahlberg (2014) vårdens ansvar att arbeta 

för att främja välbefinnande och motverka ohälsa och att det är enligt Hörberg et al. (2011) 

individens unika livsvärld som är omvårdnadens primära fokus. Som resultatet antyder i det 

här fallet saker som påverkar ungdomarnas vardagsliv som är en stor del i deras livsvärld som 

bör vara informationens huvudfokus. Detta för att skapa goda förutsättningar som bidrar till 

en positiv individanpassad omvårdnad av patientgruppen. Författarna anser att detta stärker 

individens välbefinnande och skapar en förutsättningar för att vården ska bidra till det som 

Dahlberg (2014) beskriver som en god “existentiell stämning” som gör att ungdomarna 

förstår hur operation kommer att påverka vardagslivet postoperativt. Om vården inte kan 

tillgodose ungdomarnas omvårdnadsbehov så riskeras den “existentiella stämningen” att 

brista vilket leder till “existentiell ångest” som är förknippat med en osäkerhet inför saker 

som är subjektivt viktiga för den enskilda individens livsvärld.  

Ungdomarnas beskrivning av stress i den perioperativa vården 

Resultatet visar att många ungdomar upplever stress på operationsdagen vilket 

överensstämmer med en studie utförd av Fortier, Martin, MacLaren, Mayes och Kain (2011). 

De fann att ungdomarnas stress gradvis ökade från det preoperativa väntrummet fram till 

anestesiinduktionen. Under det perioperativa förloppet graderades deras stress högst i 

väntrummet, vid separation från föräldrarna och vid anestesiinduktionen. I den aktuella 

studien framkom inte dessa stressmoment tydligt som Fortier et al. (2011) beskrev utan 

ungdomarna beskrev stressen i termer av att avdelningspersonalen gav oklara besked om 

operationsstarten och att operationspersonalen och miljön kunde ge ett stressat intryck. Som 

Silverman och Ollendick (2005) beskriver kan det bero på att ungdomar eventuellt undviker 

att prata om ångest på grund av sociala förväntningar. Författarna resonerar vidare att andra 

bidragande faktorer till resultatet kan vara att samtliga ungdomar i den aktuella studien hade 

en av föräldrarna närvarande på operationssalen och att flertalet ungdomar uppgav att 

operationspersonalen fokuserade på deras behov och gjorde de delaktiga fram till, samt under 

anestesiinduktionen, vilket kan ha minskat stressen. Ungdomar kan fysiologiskt reagera 

starkare på stresstimuli (Romeo, 2013) och barn och ungdomar som upplevde en högre 

perioperativ stress skattade sig högre gällande den postoperativa smärtan (Chieng, Chan, 

Klainin-Yobas & He, 2014; Jia, Sally & Hong-Gu, 2012). Utifrån detta anser författarna att 
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det är av klinisk vikt att kartlägga och tydliggöra vad som påverkar stressnivåerna hos 

ungdomar och hur de mildras, för att omvårdnaden ska kunna bedrivas utifrån individuella 

upplevelser av hälsa och ohälsa vilket är vårdens ansvar (Hörberg et al., 2011).  

Delaktighet 

Arakelian et al. (2017) studie visade att delaktighet och involvering i den perioperativa 

vårdens olika moment bidrog till en positiv patientupplevelse. Patienterna ansåg att 

sjuksköterskan skulle vara mottaglig för såväl fysiska, psykiska och emotionella aspekter som 

grundade sig i patientens unika erfarenheter och åsikter vilket bidrog till ett inre lugn 

perioperativt. Den aktuella studiens resultat visar på vikten av att kunna förstå vilka 

omvårdnadshandlingar som är extra viktiga att ta hänsyn till utifrån en ungdoms perspektiv i 

samband med den perioperativa vården. Sjuksköterskan måste besitta förmågan att kunna 

bilda sig en helhetsuppfattning av patientens livsvärld för att kunna tillgodose en 

personcentrerad vård. Det innebär att både fysiska, psykiska och existentiella ting kopplat till 

den perioperativa vården måste tas i beaktning (Arakelian et al., 2017). Dessa faktorer bidrar 

till vad som enligt Dahlberg (2014) förkroppsligar patientens livsvärld, den “levda kroppen”, 

och som avgör vilken upplevelse ungdomarna får av operationssjukvården. Författarna anser 

att det är den perioperativa personalens ansvar att genom sina omvårdnadshandlingar se till 

att varje unik individ får en bra personcentrerad vård utefter unika personliga förutsättningar. 

Resultatet antyder dock på att sjukvården inte alltid tillgodoser detta ansvar. Det bidrar till att 

sjukvårdspersonalen inte upprätthåller den etiska värdegrund som omvårdnaden vilar på, där 

varje unik patient får en vård som ställer krav på självbestämmande och allas lika rätt att få 

bestämma över sin vård (SSF, 2016).  

Metoddiskussion 

Studiens styrkor och svagheter 

För att avgöra hur trovärdig en studies resultat är bör en bedömning göras utifrån flera 

aspekter: giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet syftar till att bedöma 

datainsamlingens och analysens trovärdighet för att resultatet ska återspegla det som är avsett 

att beskrivas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna anser att en generell 

styrka som stärker studiens trovärdighet och giltighet är att urvalet, tillvägagångssättet och 

analysen presenteras på ett systematiskt och stringent sätt i metoddelen.  
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Innan studien påbörjades undersöktes patientflödet avseende patientgruppen. Det var relativt 

sparsamt och ett konsekutivt urval valdes för att kunna rekrytera tillräckligt många 

informanter under den avsedda datainsamlingsperioden. Detta kan anses som en svaghet i 

studien då det kan ha påverkat studiens giltighet då författarna inte hade någon möjlighet att 

styra över parametrar på informanterna såsom fördelningen av ålder, kön, typ av anestesi och 

tidigare genomförda operationer. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) ökar 

möjligheterna att få så omfångsrika beskrivningar av ett fenomen om erfarenheterna kommer 

från såväl män som kvinnor och i olika åldrar, vilket även ökar studiens giltighet. Författarna 

anser att detta har uppnåtts då både pojkar, flickor, olika åldrar och tidigare erfarenheter är 

representerade i studien. Dock är pojkarna överrepresenterade (70%) i studien, antalet 

informanter i den lägsta och högsta ålderskategorin är sparsam samt att samtliga opererades 

under generell anestesi. Detta kan ha begränsat tillgången av ungdomarnas upplevelser sett ur 

flickornas perspektiv såväl knutet till en viss ålder och anestesimetod. Vidare menar Hwang 

och Nilsson (2011) att det kan vara problematiskt att jämföra en 13-åring med en 18-åring, 

trots att de båda åldrarna faller under begreppet ungdom då utvecklingen hos dessa individer 

skiljer sig markant åt, vilket författarna anser kan påverka studiens giltighet negativt och kan 

därav ses som en generell svaghet. 

 

De semistrukturerade intervjuerna utformades utifrån Bevans (2014) metod för kvalitativa 

forskningsintervjuer med fenomenologisk inriktning. Detta innebar att intervjuguiden började 

med öppna frågor för att förstå fenomenet utifrån informantens livsvärld. Sedan ställdes 

strukturerade frågor för att informanten skulle kunna beskriva fenomenet mer ingående. 

Genom detta tillvägagångssätt skapades struktur för intervjuerna vilket stärker studiens 

tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Genom att vid behov variera 

frågornas struktur och infallsvinkel kunde fenomenet ytterligare klargöras (bilaga 1). 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat studiens giltighet är intervjuernas genomförande. 

Majoriteten av intervjuerna utfördes enbart med informanterna vilket var planen vid studiens 

påbörjande, men under tre av intervjuerna närvarade föräldrarna. Detta resulterade ibland i 

berikande av datainsamlingen då föräldrarna hjälpte informanterna att återkalla känslor och 

tankar och fick dem att öppna upp sig mera. Föräldrarnas närvaro kan även ses som en 

svaghet i studien då detta kan ha hämmat datainsamlingen då informanterna möjligen inte tog 

upp saker som de inte ville dela med sig av med sina föräldrar. Författarna resonerar att 

föräldrarnas involvering under intervjun kan ha påverkat och begränsat resultatets giltighet. 
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Initialt utförde båda författarna intervjuerna tillsammans. Syftet var att olika 

uppföljningsfrågor och infallsvinklar möjliggjordes vilket kan ha berikat datainsamlingen. De 

senare intervjuerna utfördes enskilt av författarna då de hade blivit tryggare i 

intervjusituationen samt kände förtroendet att självständigt utföra intervjuerna. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) menar att om intervjuerna utförs enskilt kan större variationer av 

fenomenet eventuellt fångas, men det finns även en risk att olika uppföljningsfrågor ställs till 

informanterna vilket kan påverka studiens tillförlitlighet negativt. En genomgång av 

transkriberingarna visade dock att datasamlingen trots tillvägagångssättet hade varit 

konsekvent, vilket motiveras genom att samma ämnen belystes av informanterna. 

 

Författarna strävade efter att följa analysmetodens steg noggrant under hela analysarbetet. I 

analysens inledande steg lades det teoretiska ramverket och den eventuella förförståelsen åt 

sidan och författarna läste texten var för sig för att få en objektiv infallsvinkel till materialet. 

Detta ger enligt Malterud (2014) inledningsvis en bredare och mer sanningsenlig bild av 

innehållet. Malterud förklarar dock vidare att forskarens subjektivitet, medvetenhet och 

reflektion är ett redskap och en förutsättning för att förstå datamaterialet i analysens 

efterföljande faser och i skapandet av ny förståelse och kunskap, och är därför avgörande 

inom fenomenologisk forskning. Citat användes även för att bekräfta analysens resultatet och 

för att förmedla en mer målande och verklighetstrogen bild av informanternas upplevelser. 

 

Enligt Polit och Beck (2017) uppnås datamättnad när ytterligare datainsamling, i jämförelse 

med befintlig data, inte genererar nya teman, kategorier eller tillför något nytt. Malterud 

(2012) påpekar dock att begreppet datamättnad kan ifrågasättas då det inte är helt objektivt 

och kan påverkas av forskarens kompetens och kunskaper inom ett ämne, men även av det 

faktum att empirisk data inte kan anses ha fastställda ramar och begränsningar. Malterud 

(2012) understryker att en adekvat och tillfredsställande analys kräver empirisk data som är 

tillräckligt omfångsrik och mångsidig för att fånga fenomenet samt bidra med ny förståelse 

för det. Genom att systematiskt utvärdera om mer datainsamling krävs för att besvara 

studiefrågor stärks giltigheten i den empiriska datan (Malterud, 2012). Författarna har strävat 

efter att utvärdera om datamättnad uppnåtts genom att arbeta efter analysrundor som 

Malterud (2014) beskriver är en del av STC. Vidare anser författarna att datamättnad kan 

anses ha uppnåtts efter de utförda intervjuerna då inga nya teman, koder eller subkategorier 
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uppkom. Ytterligare intervjumaterial skulle eventuellt bidra till mer omfångsrika 

beskrivningar av studiens resultat, men detta var inte möjligt att genomföra under den tidsram 

som studien genomfördes. Författarna anser sig vara noviser inom ämnet vilket kan ha 

påverkat bedömningen huruvida datamättnad hade uppnåtts eller inte vilket kan påverka 

studiens giltighet negativt. 

 

Med tillförlitlighet avses om forskningen är oberoende forskarna och deras perspektiv och om 

fynden kan återupprepas av någon annan oberoende av forskarens perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Forskarna arbetade för att 

förmedla informanternas upplevelser och erfarenheter på ett verklighetstroget sätt genom att 

studiedeltagarna uppmanades att prata öppet och dela med sig av självupplevda och konkreta 

händelser i samband med de semistrukturerade intervjuerna. Malterud (2014) menar att detta 

leder till att samtalet inte styrs mot områden och aspekter som har med forskarnas 

förförståelse att göra. Författarna anser sig ha en förförståelse för perioperativ vård då de 

under de senaste månaderna har studerat ämnet i samband med universitetsstudier. 

Författarna finner dock inte att detta påverkar studiens tillförlitlighet då kunskap inom 

området krävs för att kunna belysa ämnesområdet på ett rättvist sätt och för att kunna besvara 

studiens problemställning. Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med 

ungdomar och således saknades en förförståelse av att arbeta med patientgruppen. Under hela 

forskningsprocessen reflekterade författarna genom forskartriangulering vilket minimerade 

risken för bias och felaktiga tolkningar då författarna samarbetade och diskuterade kring den 

insamlade datan, kodningen och analysen. Författarna hade även ett öppet förhållningssätt till 

studien vilket skapade distans och närhet till resultatet. Ytterligare en aspekt som styrker 

arbetets resultat är att peer examination genomfördes vilket innebär att både författarna och 

handledaren enskilt har granskat den insamlade datan och dess koppling till resultatet. 

Samtliga parter fick fram samma huvudinnehåll vilket stärker resultatets tillförlitlighet. 

 

Överförbarhet berör huruvida studiens resultat kan tillämpas i andra sammanhang än där den 

genomfördes, exempelvis på andra populationer (Polit & Beck, 2017). En studies 

överförbarhet är alltid begränsad och det är bara i undantagsfall som forskning leder till 

allmängiltiga resultat (Malterud, 2014). Överförbarheten stärks dock genom att författarna 

noggrant har beskrivit metoden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna anser 

att resultatet eventuellt är överförbart på liknande patientpopulationer i andra länder i 
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västvärlden då de kulturella och socioekonomiska förhållandena liknar varandra 

Informanterna i den aktuella studien var av svensk härkomst. Hur ungdomar från andra 

kulturer ser på den perioperativa vården anses studiens resultat inte kunna besvara, vilket 

skulle kunna vara ett framtida forskningsområde. Sverige är ett mångkulturellt samhälle med 

människor från ett stort antal nationaliteter som förmodligen har varierande erfarenheter av 

den perioperativa vården. Kulturella skillnader är en stor utmaning för det svenska samhället 

och ytterligare studier som belyser hur ungdomar från olika kulturer upplever vården skulle 

bidra till ett ännu bredare perspektiv vilket skulle kunna vara ett framtida forskningsområde.  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008) ska forskaren alltid sträva efter att bibehålla 

informanternas värdighet, integritet och anonymitet. Under studiens gång har författarna gjort 

överväganden för att värna om informanternas rättigheter. Intervjuerna skulle utföras på 

avskild plats vilket författarna var noga med. Det innebar att de såg till att det inte befann sig 

några andra patienter på salen under intervjutillfället. Om det inte var möjligt i stunden 

utfördes intervjun i ett annat rum på avdelningen för att bibehålla studiedeltagarnas 

anonymitet. Under intervjuerna kunde känsliga ämnen beröras där informanterna uttryckte 

tveksamhet för att fördjupa innebörden. Då sådana situationer uppstod avstod författarna från 

att djupare penetrera dessa områden då de inte ansågs vara relevanta för att svara mot 

studiens syfte, detta för att värna om informanternas integritet. Vid några intervjutillfällen 

bedömde författarna att informanternas emotionella status inte gjorde att en intervju var 

lämplig att genomföra. Intervjuerna genomfördes då vid ett senare tillfälle. 

Slutsats 

Ungdomar är en unik grupp individer som ser på världen med andra ögon än vad vuxna och 

barn gör. Ungdomars livsvärld präglas av den kognitiva och sociala utvecklingen som sker 

under ungdomsåren. Resultatet visar att operationspersonal behöver kunskap om ungdomars 

upplevelser och erfarenheter av den perioperativa vården och operation. För att på så sätt 

kunna förstå vilka omvårdnadshandlingar som är extra viktiga att ta hänsyn till utifrån ett 

ungdomsperspektiv. Kunskapen kan användas för att utveckla den perioperativa vården 

genom att väcka tankar hos vårdgivare om hur riktlinjer bör utformas för att främja 

patientbemötandet utifrån ungdomars unika förutsättningar. I dagsläget saknas riktlinjer inom 

svensk sjukvård som belyser hur den perioperativa vården bör anpassas utifrån ett 
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ungdomsperspektiv. Författarna drar slutsatsen att detta bör prioriteras och att frånvaron av 

dessa riktlinjer kan äventyra den personcentrerade vårdens kvalité.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor:  

Kön, ålder, tidigare operation, typ av operation (erhållit utförlig preoperativ information?) 

1) Kan du berätta för mig hur det var att få reda på att du behövde opereras? 

a) Kan du berätta vilka förväntningar du hade inför operationen? 

b) Pratade du med någon om dina tankar/känslor? Kände du något behov av det? 

c) Kan du berätta om hur du förberedde dig hemma innan du kom till sjukhuset?  

d) Tidigare erfarenheter? Hur upplevde du det? Skilde sig upplevelsen från denna operation?  

2)  Kan du berätta om hur du upplevde det som hände på operationsdagen (före- under- efter)?  

Berätta så detaljerat du kan.  

a) Kan du beskriva någon situation som var bra? dålig? Vad hjälpte? Kan du nämna någonting 

som gjorde att du kände dig trygg/otrygg? Vad var det som gjorde det? 

b) Om det var någonting du kände att du ville fråga eller prata om gjorde du det och i sådana fall 

varför? 

3) Hur var det att vakna upp efter operationen? Var det något du tänkte på? 

4) Vilket är ditt starkaste minne av just den här dagen? 

5) Om du hade fått göra om den dagen du skulle opereras. Skulle du vilja att någonting gjordes 

annorlunda? 

Vid behov frågor som klargör forskningsfrågan 

➔ Exempel på fråga om patienten beskriver någon händelse: Hur hade du upplevt situationen 

om X till exempel hade gjort på ett annat sätt…? Skulle det förändra något? 

Vid behov utveckla med följdfrågor 
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Bilaga 2: Informationsbrev till avdelning 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom Anestesisjukvård 

 

En studie om ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den 

perioperativa vården 

 

Information om studien 

Som examensarbete utför vi en intervjustudie där vi undersöker ungdomars tankar inför 

operation och upplevelser av perioperativ vård. Kvalitativ forskning inom detta område är 

begränsad. Genom att belysa ungdomars upplevelser och tankar kan det eventuellt förtydliga 

och förbättra den personcentrerade vården av patientgruppen. Inklusionskriterier är ungdomar 

i åldrarna 12 till 17 år som har genomgått regional eller generell anestesi och behärskar 

svenska språket väl. Exklusionskriterier är nedsatt kognitiv förmåga, >2 veckor mellan 

operation och intervju. I denna studie planeras intervjuer med 10 till 12 ungdomar i åldrarna 

12 till 17 år. 

Vad innebär studien för er som jobbar på avdelningen?  

Vi som arbetar med studien kommer att besöka er avdelning och välja ut informanter 

som möter inklusionskriterierna. Vi tar sedan kontakt med dem och delar ut 

informationsbrev om studien samt en blankett om informerat samtycke. Vid visat 

intresse kommer de påskrivna samtyckesblanketterna förvaras på avsedd plats på 

avdelningen. Intervjuerna kommer att genomföras postoperativt på avdelningen under 

vårdtiden i första hand. Eventuellt på annan plats om så önskas av informanterna efter 

utskrivning. Intervjuerna tar uppskattningsvis 30-45 minuter. 

Frågor? Kontakta gärna oss  

Student: Adam Björn Delfalk, adam.bjorndelfalk.6513@student.uu.se 

Student: Robert Strindberg, robert.strindberg.8838@student.uu.se 

Handledare: Ewa Wallin, ewa.wallin@surgsci.uu.se 

 

Tack för att ni tar Er tid och hjälper oss att utföra vår studie! 
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Bilaga 3: Informationsbrev till informanter och föräldrar 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom Anestesisjukvård 

 

En studie om ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den 

perioperativa vården 

 

Information om studien 

Vi är två sjuksköterskor under specialistutbildning som just nu skriver ett 

examensarbete på avancerad nivå. Examensarbetet bygger på intervjuer med ungdomar 

som opererats. Syftet med studien är att undersöka ungdomars tankar inför operation 

och upplevelser av perioperativ vård. Det betyder den vård som utförs innan, under och 

i direkt anslutning efter din operation. Vi frågar dig för att du har erfarenhet av detta då 

du nyligen genomgått en operation. Dina erfarenheter är viktiga för att vårdpersonalen 

ska förstå hur de ska bemöta ungdomar i denna situation. Människor i olika åldrar har 

olika uppfattningar om saker och ting. Du kanske inte har samma upplevelse av en 

operation som ett litet barn eller en vuxen har. Därför vill vi genom vårt arbete veta vad 

du och andra ungdomar i din ålder har för erfarenheter av att opereras. I denna studie 

planeras intervjuer med dig och 10 till 12 andra ungdomar i åldrarna 12 till 17 år. 

Vad innebär det här för dig och hur går intervjun till? 

Med hjälp av personalen på avdelningen har vi fått information om att du uppfyller 

studiens kriterier för att kunna delta i studien. Du kommer behöva prata med oss i cirka 

30-45 minuter då vi tillsammans pratar om dina erfarenheter, tankar och upplevelser 

kring din operation. Studien genomförs via Uppsala Universitet. Om du vill delta i 

studien kommer vi överens om en tid för intervjun. Intervjun kan utföras på sjukhuset 

medan du är här eller på annan plats om det passar dig bättre. Sker intervjun på annan 

plats behöver vi boka en tid för intervjun inom två veckor efter din operation. Du kan då 

höra av dig på mail till oss så kommer vi överens om en tid som passar. Samtalet 

kommer att spelas in så vi kommer ihåg vad vi har sagt. Om du vill vara med i studien 

behöver du godkänna det genom att skriva på ett papper som sitter fasthäftat med detta 
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papper. Är du under 15 år måste även någon av dina föräldrar ge sitt godkännande till 

att du är med i studien.  

Finns det några fördelar? 

Dina erfarenheter är viktiga för att sjuksköterskorna och läkarna ska förstå hur dem på 

bästa sätt kan bemöta och behandla dig och andra ungdomar. Det är även viktigt för att 

du ska få vara med och bestämma om din vård i samband med operationer. 

Hantering av intervjumaterial och personuppgifter 

All information om dig och det som framkommer under intervjun hanteras och förvaras 

säkert genom hela studiens gång. Det som spelas in under samtalet kommer att förvaras 

och senare bearbetas i digital form. Allt material är lösenordsskyddat. Det innebär att 

ingen annan än vi som arbetar med studien kommer att lyssna på intervjun eller ta del 

av materialet. Ingen kommer att få veta att du deltog i studien och i det färdiga arbetet 

nämns inga namn, personnummer, eller annan information som på något vis kan 

kopplas till dig. När studien är klar förstörs allt material. 

Frivillighet 

Att vara med i denna studie är helt frivilligt. Det innebär att om du inte väljer att vara 

med i studien behöver du inte det. Om du ångrar dig eller vill avbryta ditt deltagande 

kan du göra det närsomhelst utan att du behöver förklara varför.  

Information om studiens resultat 

Om du vill så kan du läsa den färdiga studien på internet. Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DiVA), www.diva-portal.org. 

Har du några frågor så hör gärna av dig till oss! 

Vi som ansvarar för denna studie är:  

Student: Adam Björn Delfalk, adam.bjorndelfalk.6513@student.uu.se 

Student: Robert Strindberg, robert.strindberg.8838@student.uu.se 

Handledare: Ewa Wallin, ewa.wallin@surgsci.uu.se 

Adam Björn Delfalk                                                  Robert Strindberg       

 

              

 

Uppsala den 3 februari, 2018 
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Bilaga 4: Informerat samtycke till studien 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom Anestesisjukvård 

 

Studie om ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den 

perioperativa vården 

 

Jag har fått information om studiens syfte och förstått vad det innebär för mig att vara 

med i studien. Jag godkänner mitt deltagande.  

 

Ort/datum                                        Underskrift/namnförtydligande               

 

 

 

 

För barn under 15 år krävs även förälders godkännande för deltagande i studien 

Jag har fått information om studiens syfte och förstått vad det innebär för mitt barn att 

vara med i studien. Jag godkänner mitt barns deltagande.  

 

Ort/datum                                        Underskrift/namnförtydligande               
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