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ABSTRACT 

Background: In the post-operative phase, the patient's ability to communicate is impaired. 

The postoperative patient is therefore in great need of that the information given is being 

individually adapted. 

Objectives: The aim of this study was to investigate communicative barriers and facilitating 

factors between the nurse and the patient in postoperative care and to describe areas of 

improvement.  

Methods: Literature study consisting of 12 qualitative scientific original articles focusing on 

communication between the nurse and the patient in postoperative care and the patient's 

communicative needs and the nurse's approach to this. 

Findings: The literature study showed that barriers like stressful working conditions led to 

short or no communication between the nurse and the patient, and that the postoperative care 

time thereby was prolonged. Different language, dialects, gender, cultural beliefs and socio-

economic backgrounds meant that the information from the nurses was not perceived - or 

interpreted correctly - and that the time spent developing the message increased the workload. 

Patients who took an interest in their treatment and asked questions, acted as a positive 

facilitator. In by doing this, the patients increased the likelihood of being helped and 

communicated with by the nurses. 

Conclusion: The result of the literature study shows that an established clear communicative 

interaction between the nurse and the patient, with individualized care, could be perceived by 

the patient as just as important and desirable as a quick recovery from illness. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I det postoperativa skedet är patientens förmåga att kommunicera nedsatt. Den 

postoperativa patienten är därför i stort behov av att informationen som ges är 

individanpassad.  

Syfte: Syftet var att undersöka kommunikativa barriärer och underlättande faktorer mellan 

sjuksköterskan och patienten i postoperativ vård samt beskriva förbättringsområden. 

Metod: Litteraturstudie bestående av 12 stycken kvalitativa vetenskapliga originalartiklar 

med fokus på kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten i postoperativ vård samt 

patientens kommunikativa behov och sjuksköterskans förhållningssätt till detta.  

Resultat: Litteraturstudien visade på att barriärer likt stressiga arbetsförhållanden ledde till 

kort eller ingen kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten samt att den 

postoperativa vårdtiden därigenom blev förlängd. Olika modersmål, dialekt, kön, kulturell 

övertygelse och socioekonomisk bakgrund gjorde att informationen från sjuksköterskorna ej 

uppfattades- eller tolkades korrekt samt att tiden lagd på att få fram budskapet ökade 

arbetsbördan. Vad som agerade underlättande var patienter som själva var framåt och frågade 

om sin behandling. Detta resulterade i att dessa patienter fick hjälp samt ökade sannolikheten 

för kommunikation med sjuksköterskorna.  

Slutsats: Resultatet av litteraturstudien visade att ett etablerat tydligt kommunikativt samspel 

mellan sjuksköterskan och patienten, med individanpassad vård, kunde av patienten upplevas 

som lika viktigt och önskvärt som ett snabbt tillfrisknande från sjukdom. 

 

 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, Sjuksköterska-patient-förhållandet, Postoperativ vård, 

Sjuksköterska 
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BAKGRUND 

Under 2017 i Sverige genomfördes nästan 800 000 operationsingrepp inom slutenvården 

(Socialstyrelsen, i.d.a). Inom dagkirurgin i Sverige genomfördes cirka 2 250 000 ingrepp 

under samma tidsperiod (Socialstyrelsen, i.d.b). Enligt Nationalencyklopedin (2019a) 

definieras postoperativ som perioden efter en operation. Godtyckligt beräknas denna period 

vara i 30 dagar. För att sjuksköterskan ska kunna ge lämplig behandling, göra utvärderingar, 

utbilda- och trösta patienten under denna period krävs det att kommunikationen fungerar. En 

miss i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kan ge allvarliga negativa 

effekter (Crawford, Candlin & Roger, 2017). Kommunikation definieras enligt 

Nationalencyklopedin (2019b) som information som överförs mellan människor. Detta är ett 

primärt behov som finns hos människan redan vid födseln. Genom människans historiska 

utveckling har kommunikation utvecklats till olika språk och koder som skiljer sig över 

världen.  

 

Under det postoperativa skedet från uppvakning till hemgång upplever ofta patienten både 

smärta och illamående. Patienten upplever sig också svag, något som påverkar förmågan att 

kunna kommunicera (Sibbern, Sellevold, Steindal, Dale, Watt-Watson & Dihle, 2017). 

Borrell-Vega, Humeidan & Bergese (2018) menar att fokus från tidigare studier inom den 

postoperativa vården har varit att åtgärda patientens symtom av smärta och illamående. 

Genom att åtgärda dessa symtom antogs det att patientens återhämtning skulle bli bättre och 

att denna vård var vad patienten själv önskade. I deras översiktsstudie beskrivs vidare att 

patienter inom den postoperativa vården önskat sig att vården innefattade mer empati, 

delaktighet i vårdbeslut samt att vården var mer individanpassad. Mer effektiv 

kommunikation eftersöktes också. Symtomlindring som tidigare antagits vara det som 

patienterna önskat, uttrycktes vara mindre viktigt i deras studie (Borrell-Vega et al. 2018). 

Dock kan effektiv kommunikation vara en utmaning i den postoperativa vården. Urstad, 

Wahl, Andersen, Øyen & Fagermoen (2012) visade i sin studie att stor känslomässig stress i 

kombination med immunsupprimerande- och smärtstillande läkemedel tycktes ha en negativ 

effekt på patienterna efter operationsingreppet. Dessa läkemedel påverkade minnet, 

koncentrationen samt ledde till försämrad uppmärksamhet. Positiva och negativa 

känslosvängningar påverkade förmågan för patienterna att ta in information under den första 

perioden av den postoperativa fasen (Urstad et al., 2012). 
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Kommunikationen används av sjuksköterskan för att kunna förstå och möta patientens behov 

och på så sätt hjälpa hen att bemästra sjukdomen, lidandet och ensamheten (Eide & Eide, 

2009). Detta gör att flera delar av sjuksköterskans yrke kräver att ett gott kommunikativt 

samspel mellan sjuksköterskan och patienten etableras. Enligt Attree (2001) är det en 

nödvändighet för vårdpersonal att engagera sig i samtal, där både talande till- och lyssnande 

på patienter krävs för att etablera god kommunikation och förståelse. Patienterna beskrev 

kommunikation som en nödvändighet för att vårdpersonalen skulle kunna få reda på deras 

behov och problem. Här beskrevs även kommunikationen av patienterna som ett sätt för 

vårdpersonalen att förklara vad som pågick samt ge råd och information. I studien av Urstad 

et al. (2012) framkom ett behov av en individanpassad, stöttande inlärningsmiljö. Den ideala 

inlärningsmiljön beskrevs innehålla respekt, tålamod, aktivt deltagande och kontinuitet. 

      

Teoretisk ram 

För att sjuksköterskan ska kunna förstå det patienten förmedlar både verbalt och icke-verbalt 

krävs vissa färdigheter. Enligt Eide och Eide (2009) beskrivs omvårdnadsteoretikern Joyce 

Travelbees syn på kommunikation mellan sjuksköterska och patient i fem stadier. Dessa 

stadier består av observation, tolkning, beslut, handling och bedömning. Dessa är förmågor 

som sjuksköterskan måste utveckla för att kunna ha goda kommunikationsfärdigheter. Enligt 

Eide och Eide (2009) hävdar Travelbee att dessa förmågor kan ta en livstid att lära sig och 

samtidigt att sjuksköterskan aldrig kan bli fullärd. Kommunikationen är det främsta verktyget 

för att etablera ett mellanmänskligt förhållande. Teorin syftar till att patienten är en unik 

individ. Det är sjuksköterskans uppgift att utveckla det mellanmänskliga förhållandet till 

patienten för att därigenom möta behoven hos patienten, anhöriga och andra inblandade. På 

detta sätt uppfyller sjuksköterskan sitt syfte med omvårdnaden (Eide & Eide, 2009).  

 

Enligt Shelton (2016) beskriver Travelbee de fyra meta-paradigmen hälsa, omvårdnad, 

människa och miljö enligt nedan; Hälsa beskrivs som en individuell bedömning hos 

människan. Det är hur patienten själv upplever hälsa eller ohälsa. Omvårdnad beskrivs som 

en mellanmänsklig relation mellan patient och sjuksköterska. Det är sjuksköterskans uppdrag 

att lindra patientens lidande och hjälpa patienten att hantera detta. Människan beskrivs som 

en unik individ som kan uppleva sjukdom. Både patienten, närstående och sjuksköterskan 

definieras som människor. Miljö beskrivs som de människor som finns omkring människan. 

Det är dessa som utgör miljön. 
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Problemformulering 

Den postoperativa patienten har ett stort behov av förståelse samt av att informationen som 

ges i postoperativt utbildningssyfte är individanpassad. Detta för att skapa goda möjligheter 

för tillfrisknande samt då denna patientgrupp är väldigt utsatt. Sjuksköterskans främsta 

verktyg för att främja god omvårdnad samt skapa denna möjlighet är kommunikation. Vi 

anser därför det vara intressant att studera kommunikation mellan sjuksköterska och patient i 

postoperativ vård. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva kommunikativa barriärer och underlättande faktorer mellan 

sjuksköterskan och patienten i postoperativ vård samt beskriva förbättringsområden.   

 

Frågeställningar 

● Vad finns det för kommunikativa barriärer och underlättande faktorer mellan 

sjuksköterskan och patienten i postoperativ vård? 

● Finns det förbättringsområden för sjuksköterskans kommunikation med patienten i 

postoperativ vård, i så fall vilka?  

METOD 

Design 

Litteraturstudie bestående av vetenskapliga originalartiklar med fokus på kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient i postoperativ vård samt patientens kommunikativa behov 

och sjuksköterskans förhållningssätt till detta. Designen i form av en litteraturstudie har valts 

för att kunna ge en vetenskaplig översikt i ämnet (William, Stoltz & Bahtsevani, 2001).   

 

Sökstrategi 

Sökningar har gjorts i databaserna PubMed och CINAHL, med hjälp av söktermer som 

finslipats med hjälp av sökverktyget Svensk MeSH. Både PubMed och CINAHL är 

omfattande databaser gällande omvårdnadsforskning (William et al, 2001). Detta gör att 

dessa databaser var relevanta samt passade till att använda för sökningar rörande förståelse 

för litteraturstudiens syfte och frågeställningarna. Sökningarna är presenterade i Bilaga 1 i 

Tabell 1. Sökorden som användes var; Postoperative care/postoperativ omvårdnad, Surgical 

patients/kirurgpatienter, Communication/kommunikation, Nurse-patient 

relations/sjuksköterska-patient-relationen och Nurse/sjuksköterska. Inklusionskriterierna var 
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att artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste 15 åren, studierna var gjorda på 

människor, skrivna på engelska, svenska eller norska, finnas tillgängliga via lärosätes-

inloggning, finnas ett tillgänglig abstrakt samt hade en kvalitativ forskningsansats. 

Exklusionkriterierna var att artikeln hade låg kvalité, studien var gjord på barn samt om 

artikeln inte besvarade frågeställningarna. Alla titlar i sökresultatet lästes och därifrån gjordes 

en första utsållning av artiklar som kunde besvara syftet. Av de titlar som kunde besvara 

syftet lästes alla abstrakt som blev totalt 180 stycken. Genom inklusions- och 

exklusionskriterier utifrån abstrakt blev det totalt 61 artiklar som lästes fullständigt. 

Majoriteten av artiklarna som exkluderades vid läsning av abstrakt var relaterat till artiklarnas 

metod, att de ej besvarade frågeställningarna samt ej var tillgängliga via lärosättesinloggning. 

Efter den fullständiga läsningen av de 61 artiklarna exkluderades ytterligare 49 artiklar. 

Majoriteten av artiklarna som exkluderades vid fullständig läsning var relaterat till artiklarnas 

metod, att de ej besvarade frågeställningarna. 

  

Bearbetning och analys 

Kvalitativ analys 

Utifrån protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod har alla inkluderade 

artiklar bedömts med låg-, medel- eller hög kvalité. Som kvalitetsmall har Willman, Stoltz 

och Bahtsevanis (2001) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

använts. Protokollet är uppbyggt med frågor som granskaren kan svara ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet 

ej” på. Det som frågas efter i protokollet är om syftet är tydligt, kontexten presenterad, hur 

urvalet sett ut, hur metoden är beskriven, om resultatet är logiskt och tydligt redovisat samt 

om datamättnad råder. Artikel som klassats med medel eller hög kvalité har minst tio ”Ja”-

svar i protokollet av totalt 14 frågor. De artiklar som klassats med hög kvalité har minst 10 

deltagare samt att huvudfyndet i artikeln är adekvat. Resultatet av kvalitetsgranskningen 

presenteras i Bilaga 2, Tabell 2 med rubrikerna; författare/år/land, syfte, metod, deltagare, 

resultat och kvalité.  

 

Resultatanalys 

Resultatet av artiklarna har presenterats utifrån kommunikativa barriärer och underlättande 

faktorer under tre teman. De tre teman har kommit ifrån syftet och de fyra meta-paradigmen 

hälsa, människa, miljö och omvårdnad. Dessa teman är Miljö/Omvårdnad, Människa/Hälsa 

och Förbättringsområden. I analysen av resultatet av artiklarna har sju kategorier framkommit 

genom att det varit en kommunikativ barriär, kommunikativt underlättande faktor eller ett 
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förbättringsområde. Kategorierna blev; “Arbetsbelastning och tidspress”, “Språk, kultur och 

socioekonomisk bakgrund”, “Smärta”, “Medicintekniskt fokus”, “Empati”, “Kroppsspråk och 

icke-verbal kommunikation” och “Mänsklig kontakt”. Översikt av dessa kategorier i 

respektive artikel har presenterats i Bilaga 3, i Tabell 3. Kategorierna har sedan placerats 

under passande teman utifrån Travelbees tolkning av de fyra meta-paradigmen och syftet. 

Samma kategorier med liknande resultat har framkommit i flera artiklar, vilket bedöms ha 

skapat en datamättnad gällande syfte och frågeställning.  

 

Forskningsetiskt övervägande 

I enlighet med lagen om etisk prövning av forskning, kräver inte litteraturstudier på 

högskolenivå i form av examensarbete en etikprövning, efter ändringen i lagen 2008 

(CODEX, 2019). Etiska överväganden finns ändå att ta hänsyn till. Bland annat att artiklarna 

som är utvalda till resultat är etiskt granskade, etiskt godkända innan dessa är genomförda 

samt att de innehåller ett etiskt resonemang. De studier som är inkluderade är också etiskt 

försvarbara då de inte är utförda på människor i särskilt utsatta grupper, likt barn och svårt 

sjuka (Kristensson, 2014). Andra etiska överväganden är att alla artiklar som är inkluderade 

har blivit presenterade och redovisade tydligt samt att resultatet från artiklarna besvarar 

frågeställningarna (Forsberg & Wengström, 2016). Dock finns det alltid en etisk risk gällande 

feltolkning av resultat och översättning från andra språk än svenska (Kjellström, 2017). 

Denna risk har observerats i presentationen.  

 

RESULTAT 

Nedan presenteras tolv vetenskapliga originalartiklar med kvalitativa studier, publicerade 

under de senaste 15 åren. Artiklarna kommer från Sverige, Norge, Danmark, USA, 

Australien, Brasilien, Ghana, Iran och Kina. Tio av de presenterade artiklarna har klassats 

med hög kvalité och två av artiklarna har bedömts hålla en medelgod kvalité.  

 

Miljö och Omvårdnad 

Arbetsbelastning och tidsbrist 

Vad som framkom påverka kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten i flera av 

studierna var stressiga arbetsförhållanden inom den postoperativa vården. Denna barriär 

ledde till kort eller ingen kommunikation mellan sjuksköterskorna och patienterna (Fakhr-

Movahedi, Salsali, Negharandeh & Rahnavard, 2011; Bøttcher Berthelsen & Fredriksen, 
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2017; Dihle, Bjølseth & Helseth, 2006). Den arbetsrelaterade stress som agerade som en 

kommunikativ barriär var orsakad av låg bemanning, låga löner samt att varje sjuksköterska 

tvingades ansvara för fler patienter (Fakhr-Movahedi et al., 2011). Denna arbetsmissnöjdhet 

ledde även till ytterligare hinder för ett etablerande av effektiv kommunikation med 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns någon tid att prata med patienterna 

relaterat till tidspressen under arbetet samt att den ökade arbetsbördan gjorde att 

sjuksköterskorna inte önskade- eller orkade kommunicera med patienterna (Shafipour et al., 

2014). Flera av sjuksköterskorna hävdade att det var just bristen på tid som gjorde att 

sjuksköterskorna fokuserade på avdelningens rutinuppgifter, likt att registrera vitalparametrar 

istället för att se till patienternas individuella behov av kommunikation (Dihle et al., 2006). 

 

En annan kommunikativ barriär relaterat till arbetsbörda var antalet patienter per 

sjuksköterska samt antalet besökande närstående, vilket störde den kommunikativa relationen 

som etablerats mellan sjuksköterskan och patienten och förlängde den postoperativa vården 

(Shafipour et al., 2014; Fakhr-Movahedi et al., 2011). Initiering av samtal till patienterna eller 

motivationen att ”göra det lilla extra” minskades på grund av den ökade arbetsbelastningen 

då personalen slets ut (Fakhr-Movahedi et al., 2011; Bøttcher Berthelsen & Frederiksen, 

2017).  

 

Ytterligare kommunikativ barriär som framkom var att sjuksköterskorna agerade stressigt och 

otåligt vid bemötande av patienter. Denna otålighet i patientkontakten skapade en oro och 

misstro hos patienterna som resulterade i att patienterna valde att inte kommunicera med 

sjuksköterskan, då det upplevdes som svårt. Patienterna tolkade att de stressade 

sjuksköterskorna inte ville kommunicera med dem, vilket ledde till en ond cirkel där 

kommunikationen uteblev (Shafipour et al., 2014; Carroll, 2007). Detta gjorde också att 

patienterna i vissa situationer avstod från att ta kontakt med sjuksköterskorna, då de ej ville 

öka denna arbetsrelaterade stress (Carroll, 2007). 

 

Det som fungerade som en underlättade kommunikativ faktor vid tidsbrist var patienter som 

själva var framåt och frågade om sin postoperativa behandling. Detta resulterade i att dessa 

patienter fick hjälp samt ökade sannolikheten för kommunikation med sjuksköterskorna 

(Fakhr-Movahedi et al., 2011; Bøttcher Berthelsen & Fredriksen, 2017; Manias & Williams, 

2007; Dihle et al., 2006). 
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Manusbaserad information var en underlättande kommunikativ faktor relaterat till tidsbrist 

och minskade risken för missförstånd mellan sjuksköterskan och patienten (Manias & 

Williams, 2007; Tao et al., 2014; Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018). Även tydlig 

information mellan sjuksköterskorna användes, där prestigelöshet inför kompetensluckor 

lyftes fram till kollegorna. Detta fungerande som en underlättande kommunikativ faktor samt 

möjliggjorde att de mer erfarna sjuksköterskorna på stående fot kunde utbilda sin kollega, 

vilket medförde att patientsäkerheten förbättrades. Detta gjorde även att patientinformationen 

med kvalité och med tydlighet kunde förmedlas vid ronder och patientöverlämnande (Manias 

& Williams, 2007). 

 

Medicintekniskt fokus 

Det framgick att vissa patienter upplevde att kommunikationen i många lägen fokuserades 

vid medicinsktekniska- och vetenskapliga vinklar, något som gjorde att den oroliga patienten 

valde att inte lyssna. Det medicintekniska fokuset agerade som en kommunikativ barriär då 

det patientcentrerade perspektivet försvann (Razera & Braga, 2011; Carroll, 2007). Då 

sjuksköterskans primära fokus många gånger låg vid att bota och behandla 

sjukdomstillståndet, missades personen bakom tillståndet (Razera & Braga, 2011). 

Patienterna upplevde i och med denna kommunikativa barriär det som att sjuksköterskorna 

endast gjorde det läkarna sa åt dem att göra. En känsla och misstro som stärktes i 

sjuksköterskornas samtal med patienterna, där fokus lades vid de medicinsktekniska 

aspekterna. Samtalsämnen som berörde oro och andra psykiska behov blev inte inkluderade. 

Patienterna upplevde det som att sjuksköterskorna endast närmade sig patienterna och 

engagerade sig i samtal för att ge läkemedel. Patienterna upplevde att de istället blev 

hänvisade till sin läkare med sina frågor, alternativt spara dem till senare (Shafipour et al., 

2014). 

 

Sjuksköterskorna lade extra tid på att förmulera information rörande medicintekniska 

begrepp, så att patienterna lättare skulle kunna utbildas postoperativt. Detta gjordes även för 

att säkerställa att patienten uppfattat informationen korrekt. Denna hänsyn tog dock ej 

läkarna, något som skapade en dissonans mellan vårdprofessionerna relaterat till sjukhuset 

hierarkiska strukturer. Detta skapade även en misstro från patienterna för sjuksköterskorna. 

Patienterna upplevde att läkarnas information skiljde sig i utformning från sjuksköterskornas. 

Denna misstro mot sjuksköterskorna gjorde att det som egentligen agerat som en 

underlättande kommunikativ faktor, istället blev en kommunikativ barriär. Detta medförde 
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även att patienterna i större utsträckning följde läkarnas omvårdnadsordinationer istället för 

sjuksköterskornas, trots sjuksköterskornas kompetens på området (Fakhr-Movahedi et al., 

2011).  

 

En annan kommunikativ barriär rörande medicinteknik var den postoperativa informationen 

innan hemgång som förmedlades av sjuksköterskorna till patienterna. Exempel på detta var 

informationen om hur ett förband skulle läggas om. Omläggningsrutinerna och den 

postoperativa informationen om såromläggningarna varierade, något som medförde en oro 

hos patienterna. Detta resulterade i infekterade sår, misstro mot sjuksköterskorna samt oro 

och ångest relaterat till dåligt bemötande (Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018). 

Kommunikativa missar ledde till att ångesten hos patienterna ökade samt att den 

postoperativa vården negativt påverkades. Detta på grund av att informationen ej upplevdes 

tillräcklig samt att patienternas tvivel därigenom blev bekräftad (Razera & Braga, 2011). 

 

Smärta   

Exempel på kommunikativa missförstånd relaterat till patientens upplevda smärttillstånd 

uppdagades vid patienternas smärtskattning. Vårdpersonalen observerade skillnader i vad de 

kliniska tecknen visade på- och vad kroppsspråket sade, gentemot intensiteten på den smärta 

som av patienterna förmedlades. Kommunikativa missförstånd vid smärtskattning 

postoperativt uppdagades när patienterna uttryckte en tolererbar smärtnivå vid höga 

smärtnivåer och tvärtom vid låga smärtnivåer. Detta skapade en kommunikativ barriär 

gällande smärta postoperativt gällande vilka slutsatser som kunde dras av patienternas 

smärtbehandling samt i utvärderingen av dessa (Wikström et al., 2015). Då sjuksköterskorna 

ofta följde standardiserade riktlinjer gällande smärtbehandling, som initierades först vid en 

smärtskattning över 3 på den numeriska skalan, kunde ej korrekt behandling ges eller 

utvärderas om patienterna ej korrekt skattade sin smärta (Wikström et al., 2015; Manias & 

Williams, 2007; Dihle et al., 2006).  

 

Det uppdagades att smärtan i sig agerade som en kommunikativ barriär. Detta då den 

påverkade patienternas förmåga att förmedla sitt lidande verbalt till sjuksköterskorna. Då 

patientens smärta försvårade kommunikationen till sjuksköterskan, medförde denna barriär 

att det tog tid för sjuksköterskan att förstå vilken typ av vård- samt smärtlindring patienten 

var i behov av (Kaptain, Bregnballe & Dreyer, 2016). Smärttröskeln hos patienterna 

varierade och med den även kommunicerandet av själva smärtan (Wikström, et al., 2015). 
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Morfinet som gavs i smärtlindrande syfte postopertivt påverkade även det patientens förmåga 

att kommunicera tydligt. Morfinet gavs i ett lindrande syfte för att smärtlindra samt för att 

underlätta kommunikationen, men agerade i vissa fall istället som en kommunikativ barriär 

(Kaptain et al., 2016). 

 

När patienten ej tydligt kunde kommunicera sin smärtnivå agerade vitalparametrar och 

kroppsliga tecken på smärta likt svettningar, underlättande för sjuksköterskan. Dessa 

vitalparametrar i kombination med vårdpersonalens yrkeskompetens och kliniska blick 

kompletterade den icke fullständiga smärtskattningen, något som även bestämde graden av 

behandling (Wikström et al., 2015; Dihle et al., 2006; Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018).  

 

Skillnader framkom rörande sjuksköterskornas uppmärksamhet på patienternas icke-verbala 

signaler av smärta. Vissa sjuksköterskor missade tydliga tecken likt klagande, kvidande ljud 

och bortsåg ifrån dessa (Dihle et al., 2006; Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018). Exempel 

på bristande kommunikativ kompetens var missad utvärdering av patientens smärta under 

postoperativ mobilisering. Smärtlindring gavs innan mobiliseringen, men ingen utvärdering 

av om denna insats fungerat gjordes under- eller efteråt. Detta trots att patienten under 

mobiliseringen visade tydliga tecken på obehag, likt grimaserande och grymtande ljud samt 

att denna postoperativa situation ofta är smärtsam (Dihle et al., 2006).  

 

Andra sjuksköterskor var däremot bättre på att tyda patienternas icke-verbala 

smärtindikatorer. Dessa sjuksköterskor observerade kroppsspråk, aktivitetsnivå, starka 

känslouttryck, liggandes väldigt stilla eller spänt, svettningar, illamående, blekhet och hög 

puls. Fynden av dessa underlättande kliniska tecken, minskade behovet och pressen av 

verbalt kommunicerande från patienterna samt underlättade analysen av smärta (Wikström, et 

al., 2015; Dihle et al., 2006).  

 

Generella indirekta frågor, likt: ”Hur mår du?”, framkallade i mycket lägre utsträckning 

följdfrågor eller kommentarer rörande smärta hos patienterna. Detta fick även negativa 

följder, då bristande kommunikativ kompetens medförde att sjuksköterskorna tolkade 

patienternas tystnad som om allting var bra, inklusive att deras smärta var tolererbar. Det 

mest frekventa som kommunicerades från sjuksköterskorna var: ”Ring på klockan om du 

behöver något.” (Dihle et al., 2006). De patienter som endast kunde uttrycka svar som “Ja” 
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eller “Nej”, på grund av sin smärtpåverkan, var helt förlitade till att sjuksköterskan ställde rätt 

frågor för att underlätta kommunikationen. 

 

Motsatsen till generella indirekta frågor, likt ovan nämnt, observerades istället öppna upp 

patientens kommunikativa förmåga. Öppna direkta frågor, likt: ”Har du ont?” eller ”Hur ter 

sig din smärta?”, tycktes underlätta för patienterna att förmedla sin smärta till 

sjuksköterskorna samt att lyfta frågor kring sin smärtmedicinering (Dihle et al., 2006). 

Smärtskattning enligt numerisk skala var även det en underlättande faktor i postoperativ 

kommunikation (Wikström, et al., 2015; Manias & Williams, 2007; Dihle et al., 2006). 

 

Människa och Hälsa 

Språk, kultur och socioekonomisk bakgrund 

Olika modersmål, dialekt, kön, kulturell övertygelse eller socioekonomisk bakgrund agerade 

som kommunikativa barriärer och gjorde att informationen från sjuksköterskorna inte 

uppfattades- eller tolkades korrekt (Wikström, Eriksson, Fridlund, Årestedt & Broström, 

2015; Fakhr-Movahedi et al., 2011; Shafipour et al., 2014; Atinyagrika Adugbire & Aziato, 

2018). Vissa manliga patienter upplevde att de ej kunde prata om sin oro på grund av att 

sjuksköterskan vara kvinna (Shafipour et al., 2014). Kulturella övertygelser likt en fettrik kost 

vid hjärtproblem eller användandet av naturläkemedel, trots läkarens avrådan, var ett problem 

som observerades. Dessa patienter var övertygade om att detta var någonting som behövdes 

vid fysisk aktivitet (Fakhr-Movahedi, et al., 2011). Tiden som fick avsättas för att få fram 

budskapet ökade, något som även ökade arbetsbördan (Wikström et al., 2015; Fakhr-

Movahedi et al., 2011; Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018).  

 

Då vissa sjukhus var lokaliserade i ländernas fattigare delar, där majoriteten av patienterna 

hade en låg utbildningsgrad, missuppfattade sjuksköterskorna även viss information lämnad 

av patienterna under samtal. Dessa missförstånd uppstod av anledningar som var patienten 

utbildningsgrad och dialekter (Fakhr-Movahedi et al., 2011; Shafipour et al., 2014; 

Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018).  

 

Sjuksköterskorna upplevde kommunikativa svårigheter när de var begränsade i vad de fick 

berätta för patienterna utifrån sjukvårdens hierarki, enligt order eller ordination från läkare, 

likt när ett ingrepp skulle ske (Fakhr-Movahedi, et al., 2011; Dihle et al., 2006; Atinyagrika 

Adugbire & Aziato, 2018). Det som agerade som en barriär i kommunikationen var när 
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sjuksköterskan gav information med orden “Det kommer att ske snart” gällande medicinska 

händelser. Patienten upplevde svårigheter i att förhålla sig till detta tidsmått. Detta då “Snart” 

kunde betyda timmar och ibland dagar, vilket skapade en otydlighet i kommunikationen samt 

genererade irritation hos patienten (Schou & Egerod, 2008). 

 

Kroppsspråk och icke-verbal kommunikation  

För att sjuksköterskan skulle kunna ge en korrekt vård som möter patientens behov, krävs det 

att sjuksköterskan uppfattade det som patienten vill förmedla. Sjuksköterskan var då tvungen 

att vara uppmärksam på den verbala- och den icke-verbala kommunikationen. 

Det uppdagades att vissa sjuksköterskor var ovaksamma på icke-verbala signaler hos 

patienterna. I de fall där icke-verbal kommunikation av sjuksköterskorna observerades under 

patientsamtalen fungerade detta som en kommunikativ underlättande faktor. En större 

generell uppmärksamhet på patienten och dennes behov bland sjuksköterskorna agerande 

underlättande för kommunikationen generellt (Razera & Braga, 2011).  

 

Vissa sjuksköterskor var lika känsliga på att uppmärksamma icke-verbala- som verbala 

signaler (Wikström, et al., 2015; Fakhr-Movahedi, et al., 2011; Dihle et al., 2006; 

Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018). Vissa sjuksköterskor uppmärksammade dessa 

signaler på smärta postoperativt, vid mobilisering och uppmuntrade patienterna då att säga till 

vid minsta smärtutbrott, likt: ”Det är lättare att behandla smärtan direkt än och försöka dämpa 

den senare.”. Lugnande samtal och kroppskontakt användes av sjuksköterskan för att lugna 

oroade patienter och agerade även det som underlättande för relationen (Dihle et al., 2006).  

 

De patienter som använde sig av uttrycksfulla gester och ansiktsuttryck underlättande 

kommunikationen, då dessa patienter hade mer kontakt med vårdpersonalen än dem som inte 

använde sig av dessa. De patienter som ej verbalt kunde kommunicera använde sig i mycket 

större utsträckning av ansiktsuttryck. Andra underlättande sätt att kommunicera som 

framkom hos patienterna var att trycka på larmknappen eller blinka med sänglampan. Detta 

specifikt för att fånga sjuksköterskans uppmärksamhet. Även om detta var en form av 

kommunikation, upplevde patienterna det ej vara sann kommunikation, då de ej verbalt kunde 

uttrycka sig (Carroll, 2007). 

 

Hos intuberade postoperativa patienter fanns kommunikativa barriärer att verbalt förmedla 

sitt vårdbehov, vilket skapade en oro och osäkerhet hos patienten. Oron och osäkerheten 
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fanns också gällande om deras vårdbehov skulle mötas, eftersom de ej verbalt kunde 

kommunicera. Behov som toalettbesök och smärtstillande läkemedel var områden som här 

riskerades missas av sjuksköterskan. Patienten upplevde även det svårt att ifrågasätta den 

vård som gavs på grund av dessa omständigheter. I mötet mellan sjuksköterska och patient 

som låg i respirator upplevdes kommunikativa barriärer ifrån båda sidor. Problem 

uppdagades när sjuksköterskan antog sig förstå vad patienten försökte förmedla och valde att 

utgå ifrån det gällande omvårdnadsuppgifter. Flera patienter upplevde att även fast det var 

sjuksköterskan som visade på kommunikativa barriärer, tog patienterna själva skulden för 

detta. Detta då patienterna upplevde ett ansvar att vårda den relation som etablerats med 

sjuksköterskan (Carroll, 2007).  

 

Att information framfördes inte bara kommunikativt utan också praktiskt och skriftligt av 

sjuksköterskan till patienten agerade som en underlättande kommunikativ faktor för 

patientens utbildning. Detta gjorde att patienten förstod informationen som framförts samt 

gjorde att patienten kunde applicera de egenvårdsråd postoperativt som givits av 

sjuksköterskan (Tao, Songwathana, Isaramalai & Wang, 2014).  

 

Empati 

En underlättande kommunikativ faktor var när sjuksköterskan visade empati och närvaro i 

omvårdnaden. Det gjorde att patienten upplevde en trygghet, vilket även minskade känslan av 

maktlöshet (Carroll, 2007). En annan underlättande faktor var att sjuksköterskan upplevdes 

närvarande och/eller befanns sig i närheten av patienten, vilket skapade en känsla av trygghet 

samt förstärkte patient-sjuksköterska-relationen (Fakhr-Movahedi, et al., 2011; Kaptain et al., 

2016). Sjuksköterskornas angelägenhet att lösa patienternas problem väckte en känsla av 

tillit, något som uppmuntrade patienterna att öppna upp sig och förmedla sina vårdbehov 

(Fakhr-Movahedi, et al., 2011). Detta var någonting som i sin tur ledde till ökad delaktighet 

samt ökade patientens förmedlande av smärta (Kaptain et al., 2016).  

 

Något som agerade underlättande samt även stärkte patient-sjuksköterska-relationen var när 

sjuksköterskorna kommunicerade med empati. Detta visade sig framförallt underlättande när 

denna relation både innehöll ett kommunikativt givande och ett tagande (Tao et al., 2014). 

När sjuksköterskan kom förberedd med frågor och gav svar på frågor, upplevde patienterna 

kommunikationen som god. Även när dessa patienter var intuberade eller 

läkemedelspåverkade (Schou & Egerod, 2008). Konsekvent omvårdnad samt kontinuitet 
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bland sjuksköterskorna agerade underlättande samt gjorde att de patienter som låg i respirator 

och ej verbalt kunde kommunicera, kände mindre oro. Detta då patienten upplevde att 

sjuksköterskan som haft omvårdnadsansvaret tidigare hade lärt sig patientens sätt att 

kommunicera (Carroll, 2007). 

 

Förbättringsområden 

Mänsklig kontakt  

Det framkom i flera av studiernas resultat att patienterna önskade sig en förbättring i den 

mänskliga kontakten mellan sjuksköterskan och patienten (Razera & Braga, 2011; Carroll, 

2007; Shou & Egerod, 2008; Tao, et al., 2014; Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018). Utan 

den mänskliga kontakten var det svårt att skapa en relation mellan patienten och 

vårdpersonalen, där tillit och kommunikation existerade.  

 

Då vissa patienter postoperativt behövde vara intuberade kunde ensamhet upplevas. Här 

presenterades från dessa patienter önskemål på mer muntlig kommunikation och närvaro 

(Shou & Egerod, 2008). Exempel på detta var att komma ihåg patientens namn, visa respekt 

samt att förmedla att patienten själv hade rätt att välja. Ett annat önskemål var att 

sjuksköterskorna skulle försöka visa tålamod mot patienterna i besvarandet av frågor samt att 

de använde sig av beskrivande språk. Detta för att patienterna lättare skulle kunna förstå vad 

hen hade att förvänta sig (Tao, et al., 2014). Vissa av patienterna upplevde att om möjligheten 

till en kontinuerlig personalstyrka fanns, skulle kommunikationen förbättras. Detta då 

patienterna upplevde att samma sjuksköterska till samma patient skulle ge en mer effektiv 

kommunikation (Carroll, 2007). 

 

En del patienter uppmanade till visad hänsyn mot patienter som skulle genomgå ett kirurgiskt 

ingrepp. Dessa patienter menade på att sjuksköterskan ej kunde veta om detta var det första 

kirurgiska ingreppet patienten varit med om. Visad hänsyn i detta läge hade enligt patienterna 

minskat den rädsla och oro, en operation medförde (Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018).  

 

Vissa patienter uttryckte en önskan om att sjuksköterskorna skulle ge tydligare utbildning i 

hur de postoperativa förbanden skulle lindas. Detta för att minska infektionsrisken patienten 

ställdes inför efter hemgång (Atinyagrika Adugbire & Aziato, 2018). Det som patienter 

generellt upplevde som stärkande inom den postoperativa vården var känslan av att känna sig 

omhändertagen. Även användandet av kompetent kommunikation upplevdes av patienterna 
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som stärkande. Den kompetenta kommunikationen upplevdes innehålla lyhördhet och en 

frihet att tala om ämnen som rörde omvårdnaden (Razera & Braga, 2011; Atinyagrika 

Adugbire & Aziato, 2018).  

 

DISKUSSION 

Denna litteraturöversikt genomfördes för att förbättra förståelsen för kommunikativa barriärer 

och underlättande faktorer i den postoperativa vårdmiljön samt belysa eventuella 

förbättringsområden för sjuksköterskan. 

 

Sammanfattning av resultat 

Litteraturstudien visade på att barriärer likt stressiga arbetsförhållanden ledde till kort eller 

ingen kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten samt att den postoperativa 

vårdtiden därigenom blev förlängd. Uppmärksammandet av verbala- och icke-verbala 

signaler varierade hos sjuksköterskorna. Olika modersmål, dialekt, kön, kulturell övertygelse 

och socioekonomisk bakgrund gjorde att informationen från sjuksköterskorna ej uppfattades- 

eller tolkades korrekt samt att tiden lagd vid bristande förståelse ökade arbetsbördan. 

Sjuksköterskorna kände sig begränsade i vilken information de fick lämna ut till patienterna. 

Låg utbildningsgrad hos patienterna ledde till att sjuksköterskorna missuppfattade viss 

information som framfördes. Patienterna varierade i hur sanningsenligt de skattade sin 

smärta, vilket påverkade sjuksköterskornas behandling av denna.  

 

Vad som agerade underlättande vid tidsbrist och ett standardiserat arbetssätt vid omvårdnad 

var patienter som själva var framåt och frågade om sin behandling. Detta resulterade i att 

dessa patienter fick hjälp samt ökade sannolikheten för kommunikation med sjuksköterskan. 

Manusbaserad information och smärtskattning enligt numerisk skala agerade underlättande 

för kommunikationen samt minskade missförstånd. Vitalparametrar, kroppsliga tecken likt 

svettningar och annan icke-verbal kommunikation agerade underlättande i sjuksköterskornas 

smärtutvärdering. Detta minskade även behovet av verbal kommunikation från patienterna. 

Det förbättringsområde som mest frekvent förmedlades var önskemålet om förbättring i den 

mänskliga kontakten mellan sjuksköterskan och patienten. 

 

Resultatdiskussion 
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Eftersom Travelbee enligt Eide och Eide (2009) hävdar att det är sjuksköterskans ansvar att 

etablera det mellanmänskliga förhållandet till patienten, har det i resultatet i föreliggande 

litteraturstudie framgått att detta många gånger misslyckas med. Speciellt då det 

förbättringsområde som mest frekvent framfördes av patienterna var just en önskan om en 

förbättring i den mänskliga kontakten mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskorna 

var stressade på grund av arbetsmiljön samt begränsade i informationsförmedlandet till 

patienterna av olika orsaker. Exempel på detta var barriärer likt socio-ekonomiska skillnader, 

där många av patienterna hade låg utbildningsgrad och ej kunde ta in den information som 

förmedlades. Även sjuksköterskorna kunde missuppfatta den information som patienterna 

förmedlade.  

 

Ett annat exempel var organisatoriska- och hirearkiska barriärer där sjuksköterskorna var 

begränsade i sitt informationsutlämnande, relaterat till läkarordinationer eller order. Det 

uppdagades att sjuksköterskorna lade extra tid på att formulera informationen, likt 

medicinsktekniska begrepp, så att patienterna lättare skulle kunna utbildas postoperativt. 

Detta gjordes även för att säkerställa att patienten uppfattat informationen korrekt. Detta var 

dock någonting som läkare ej tog hänsyn till. Detta skapade en dissonans mellan 

vårdprofessionerna och en misstro från patienterna för sjuksköterskorna på grund av 

sjukhusets hierarkiska strukturer. Patienterna hade i en större utsträckning tilltro till läkarnas 

ord. Då informationen skiljde sig åt i förmedlandet, upplevde patienterna att sjuksköterskorna 

undanhöll information rörande deras sjukdom, då den varierade från den information som 

lämnats av läkaren. Detta visar på ett kommunikativt misslyckande där sjuksköterskan 

faktiskt gjort det hen kunde för att etablera det mellanmänskliga förhållandet till patienten, 

men att denna ansträngning istället fick ett negativt resultat, då det kommunikativa samspelet 

med läkaren ej etablerades. Detta resultat visade på att den kommunikativa aspekten med ett 

gott samspel till patienten involverar fler aspekter än bara sjuksköterskans bemötande till 

patienten. För att sjuksköterskan ska lyckas med sitt mål; att patienten ska få bästa möjliga 

vård, krävs det mer av sjuksköterskan än bara ett engagemang i kontakten till patienten. Här 

måste även sjuksköterskans förmåga att med tydlighet etablera ett kommunikativt samspel 

med de andra vårdprofessionerna fungera, då även de är involverade i patientens vård. Dessa 

fynd uppdagades i artiklar som var gjorda i Iranska sjukhus, där de hirearkiska strukturerna 

mellan vårdprofessionerna fortfarande är tydliga och uttalade. Dessa fynd uppdagades ej i 

andra studier från exempelvis nordeuropeiska länder.  
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Crawford et al., uttrycker i sin studie ifrån 2017, att “kommunikativa missar kan leda till 

svåra negativa konsekvenser”. Exempel på detta är de kommunikativa barriärer patienten 

ställs inför i förmedlandet av sin smärta till sjuksköterskan. Patienten är beroende av att 

informationen uppfattas i tid, så att smärtbehandling kan ges vid smärtutbrott. Barriären 

smärta kan i sig skapa en ond negativ kommunikativ cirkel. Faktorer som graden av 

smärtpåverkan, smärtlindrande läkemedel samt tiden det tar för sjuksköterskan att uppfatta 

patientens intentioner, påverkar alla möjligheterna för kommunikation. Detta kan leda till att 

patienten ej får den smärtlindring hen behöver. Något som i sin tur leder till att patienten 

fortsätter att uppleva smärta, vilket fortsätter upprätthållandet av den kommunikativa 

barriären. Borrell-Vega et al. (2018) menar därför att patientens önskemål av effektiv 

kommunikation postoperativt därför ej uppnås. För att minimera denna risk bör 

sjuksköterskan vara lika uppmärksam på patientens verbala- som kroppsliga signaler på 

smärta, likt förhöjd andnings- och pulsfrekvens.    

 

Enligt Sheltons (2016) tolkning av Travelbees fyra meta-paradigm definieras miljö som 

människorna som finns omkring individen. Relaterat till föreliggande litteraturstudies resultat 

skapar denna paradigm en miljö för den postoperativa patienten, som kan påverkas av olika 

barriärer. I studien av Urstad et al. (2012) beskrevs en önskan om en ideal inlärningsmiljö 

innehållande respekt, tålamod, aktivt deltagande och kontinuitet. Liknande önskan om en 

inlärningsmiljö innehållande empati, respekt och en förbättring i den mänskliga kontakten var 

någonting som uppdagades i föreliggande litteraturstudie. Resultatet beskrev en miljö där 

tidspressade sjuksköterskor arbetade samt där kommunikation var svår att hinna med eller 

avstods ifrån. Medicintekniskt fokus skapade även det en barriär, eftersom sjuksköterskorna 

valde att fokusera på detta före annan typ av kommunikation.  

 

Utifrån Travelbees omvårdnadsteori är enligt Shelton (2016) människan en unik individ och 

hennes upplevelse av hälsa är individuell. Sibbern et al., (2017) beskriver att patienten kan 

uppleva både illamående och smärta postoperativt samt känna sig svag, vilket påverkar 

förmågan att kommunicera. Resultatet från litteraturstudien visade på att patientens hälsa och 

dennes tillfrisknad blev lidande när sjuksköterskans primära fokus legat vid att bota dennes 

sjukdom. Kommunikativa missar i patientens omvårdnad påverkade även detta utfallet 

negativt. Genom standardiserade tillvägagångssätt för omvårdnad samt barriärer i miljön som 

tidspress och fokus på medicinteknik, skapades ej de förutsättningar för de fyra stadier av 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient som Travelbee enligt Eide och Eide (2009) 
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uttrycker består av och behöver. I sitt sökande för att snabbt hjälpa patienten, missades 

individen bakom sjukdomen samt den individuella subjektiva upplevelsen av denna sjukdom. 

Här misslyckades sjuksköterskan med att etablera det mellanmänskliga förhållandet och 

därigenom även med sitt syfte med omvårdnaden vilket är att främja hälsa. Detta även om 

sjuksköterskans intentioner att göra gott och hjälpa patienten fanns.  

 

De frågor som ur ett etiskt perspektiv väcks, med en kommunikativ vinkel, är vilken del av 

sjuksköterskans profession som i det kommunikativa patientmötet ska prioriteras. Är det den 

lösningsfokuserande delen, rollen som agerar på den fysiska aspekten av patientens sjukdom? 

Eller är det den stöttande och förstående delen av sjuksköterskans profession, som tacklar den 

psykiska aspekten, som patienten också är i behov av? Litteraturstudiens resultat visar på att 

sjuksköterskorna i större utsträckning prioriterade de ”mätbara” fysiska aspekterna, vid 

tidspress och hög arbetsbörda. När tid fanns, tog sig sjuksköterskorna sig tid för samtal med 

patienterna. Utifrån ett etiskt perspektiv kan även kommunikativa barriärer kring patientens 

socioekonomiska bakgrund diskuteras. Flera patienter upplevde en kommunikativ barriär 

relaterat till sin socioekonomiska status. Att denna barriär upplevdes av patienterna kan bero 

på olika etiska perspektiv gällande rättvisa och jämlikhet inom vården. Utifrån luck-

egalitarismen kopplas rättvisa till att individen har eget ansvar för sin hälsa och får ta 

konsekvenserna av handlingar som orsakar ohälsa. Genom det etiska perspektivet är det 

möjligt att diskutera om det med en annan socioekonomisk status har andra förutsättningar att 

bibehålla hälsa och därför ska kunna ta de konsekvenser som blir av handlingarna. Detta är 

någonting som är till motsatts mot det egalitarismiska perspektivet som uttrycker att alla ska 

ha lika möjligheter utifrån egna behov för rättvis och jämlik vård (Sandman & Kjellström, 

2013). De som har en lägre socioekonomisk status kan i anledning av detta behöva ett större 

kommunikativt behov. Detta gör att vården ej blir rättvis eller jämlik utifrån att den 

socioekonomiska statusen därigenom blir en kommunikativ barriär. Detta motsäger också den 

etiska kod för sjuksköterskor som uttrycker att ”sjuksköterskan ansvarar för att 

patienter/enskilda personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt 

anpassat sätt” (ICNs; etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Resultatet i litteraturstudien visar 

därför på att sjuksköterskor ej alltid arbetat utifrån ICNs etiska kod för sjuksköterskor, 

gällande postoperativ kommunikation.  

 

Utifrån ett samhällsperspektiv visar litteraturstudiens resultat på att kommunikativa barriärer 

inom den postoperativa vården förlängde vårdtiden för patienten, något som även ökade 
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kostnaden för samhället. Ett vårddygn i Sverige beräknas kosta ungefär 8000 kronor (SKL, 

2014). Kommunikativa missar mellan sjuksköterskan och patienten postoperativt kan komma 

att kosta samhället tusentals kronor i onödan, något som skulle kunna ha förebyggts med 

kommunikativ närvaro. Förlängda vårdtider och förhöjda vårdkostnader medför både 

negativa konsekvenser för samhället och ökat lidande för patienten. För att undvika dessa 

negativa konsekvenser krävs det enligt resultatet att de sjuksköterskor som arbetar i 

postoperativ vård försöker agera närvarande, empatiskt samt strävar efter att skapa ett 

kommunikativt mellanmänskligt förhållande till patienten. Detta för att möjliggöra en 

individanpassad trygg vård. Det framkommer i resultatet att detta önskas av patienter. Även 

om just tidspress och ökad arbetsbörda skapar en barriär för denna form av kommunikativa 

bemötande.  

 

Metoddiskussion  

Design och urval 

Syftet med en litteraturstudie är att ge en överblick i ämnet. Genom inklusions- och 

exklusionskriterier begränsas denna överblick, vilket skapar en svaghet i objektiviteten. Vilka 

länder artiklarna kommer ifrån har inte begränsat urvalet. Detta gör att resultatet ger en bred 

syn över forskningen globalt rörande postoperativ kommunikation. Samtidigt är det en 

svaghet att artiklarna kommer från just vitt spridda länder. Detta då organisatoriska- samt 

omvårdnadsmässiga strukturer ser i olika ut i olika länder- samt inom vården. Detta gör att 

resultatet därför ej är direkt överförbart till all postoperativ vård. Dock går det att se tydliga 

likheter och dra paralleller mellan dessa presenterade resultat. 

 

Sökstrategi och datainsamling 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar har gjorts i två databaser, CINAHL och PubMed. Både 

CINAHL och PubMed är omfattande databaser gällande omvårdnadsforskning. Detta gör 

dessa databaser är relevanta samt passar till att använda för sökningar rörande förståelse för 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar (Willman et al., 2001). Sökorden är utvalda 

utifrån syftet. Dessa har använts i flera olika kombinationer för att ge en bred och stark 

sökning. Några kombinationer har resulterat i noll utvalda artiklar, då dessa artiklar 

exempelvis ej besvarat syftet eller överenstämt med inklusions- och exklusionskriterierna. 

Dessa sökningar har ändå presenterats i söktabellen för att ge en helhetsbild. Sökningarna 

initierades med en sökbegränsning på 10 år för att finna aktuella resultat. På grund av det 

begränsade utfallet i initialsökningen av kvalitativa artiklar som besvarade syftet, utökades 
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sökområdet till 15 år. Endast originalartiklar har valts att användas till litteraturstudiens 

resultat, för att kunna ge bästa möjliga objektiva bild av forskningsområdet.  

Analysprocessen samt genomläsningen av valda vetenskapliga artiklar har genomförts flera 

gånger. Efter detta har resultatet från respektive artikel kategoriserats och placerats under tre 

framtagna teman utifrån syftet och de fyra meta-paradigmen enligt Travelbee. Detta för att 

skapa struktur och överskådlighet av resultatet samt ge presentationen en tydlighet. 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning 

Protokollet vi använt för kvalitetsbedömning saknar “absolut nollpunkt”, likt värdering- eller 

rangordning av de innehållande frågorna. Detta skapar frågor likt: “Vilka frågor är mest 

önskvärda att finna i en artikel eller värda mest, poängmässigt?”. För att en artikels kvalité 

ska klassas som “hög” ska artikeln uppfylla minst 10 av protokollets totalt 14 frågor. Detta 

har medfört funderingen om det är möjligt för en artikel att klassificeras med “hög kvalité”, 

om “den röda tråden” ändå presenteras tydligt i artikeln, utan att protokollets formulerade 

frågor uppfylls? För att skapa ett generellt förhållningssätt i sökningarna och i 

kvalitetsbedömningarna valdes att dessa artiklar ej skulle klassificeras som “hög kvalité”, 

utan fick istället benämningen “medel kvalité”. Trots protokollets tydliga brister, är detta 

protokoll valt av författarna för att få en generell mall att utgå ifrån i kvalitetsbedömningen. 

Denna riktlinje har möjliggjort för att i gallringsprocessen välja artiklar som minst håller en 

“medel kvalité”. Det är värt att nämna att dessa artiklar snubblat på mållinjen i att kvalificera 

sig som “hög kvalité”. Detta sätt att gallra artiklar har även gjort att artiklar med liknande 

utformning funnits och granskats. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionkriterierna valdes för att kunna besvara syfte och frågeställningar samt att göra det 

möjligt för oss att skapa en överblick i sökningarna. Exempel på inklusionskriterier som 

användes var artiklar tillgängliga via lärosätesinloggning samt artiklar med tillgängligt 

abstrakt. Detta valdes för att underlätta i söknings- och gallringsprocessen. 

Inklusionkriterierna innefattade även att studierna skulle vara gjorda på människor samt vara 

kvalitativa, för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Att artiklarna skulle vara skriva 

på engelska, svenska eller norska är kopplat till att författarna skulle kunna läsa och tydligt 

förstå innehållet samt dess kontexter. Detta förhållningssätt medförde även att artiklar som 

faktiskt kunde besvara syfte och frågeställning exkluderades, då de ej uppfyllde alla våra 

inklusionskrav. Inklusionkriteriet 15 år valdes för att uppnå ett stort forskningsunderlag samt 
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att ett skäligt antal artiklar skulle kunna presenteras i resultatet. Åldersspannet 15 år medför 

dock att det går att diskutera om några av artiklarnas resultat är aktuellt eller ej, då artikelns 

svar på frågeställningen varierar från de resultat hos artiklar som publicerades för endast ett 

par år sedan.  

 

Utifrån exklusionskriterier har artiklar exkluderats då de ej besvarat frågeställningarna och 

syftet. Studier gjorda på barn har även de exkluderats eftersom kommunikationsförmågan hos 

barn ser olika ut i olika åldrar. Artiklar som höll en låg kvalité har även de exkluderats. 

Genom att dessa artiklar exkluderats har resultatet givits en högre kvalité samt en större 

trovärdighet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla inkluderade artiklar har innan genomförande haft ett etisk godkännande, vilket är en 

styrka. En svaghet som finns är den etiska risken för feltolkning av artiklarnas resultat i 

översättningen från engelska till svenska. Denna risk har observerat och försökts undvikas 

genom att använda uppslagsverk vid behov. Utifrån etiska överväganden har alla artiklar 

tydligt presenterats i tabeller. Svagheten inom presenterandet av resultatet i artiklarna både i 

tabellerna samt i resultatet är att endast det som besvarat vårt syfte är inkluderat. Det 

artiklarna har presenterat som ej besvarat syftet har därför ej inkluderats.  

 

Slutsats 

Resultatet i litteraturstudien visade på att barriärer likt stressiga arbetsförhållanden ledde till 

kort eller ingen kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten samt att den 

postoperativa vårdtiden därigenom blev förlängd. Vad som agerade underlättande vid 

tidsbrist och ett standardiserat tillvägagångssätt omvårdnaden hos sjuksköterskorna var 

patienter som själva var framåt och frågade om sin behandling. Detta resulterade i att dessa 

patienter fick hjälp samt ökade sannolikheten för kommunikation med sjuksköterskorna. 

Litteraturstudien visade på att ett etablerat tydligt kommunikativt samspel mellan 

sjuksköterskan och patienten, med individanpassad vård, kunde av patienten upplevas som 

lika viktigt och önskvärt som ett snabbt tillfrisknande från sjukdom.  
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BILAGA 1 

Tabell 1 

Sökresultat i databaserna CINAHL och PubMed. Sökningarna med MeSH-termer presenteras 

i kronologisk sökordning, från 24 januari 2019 till 18 februari 2019.  

Databas/ 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

efter lästa 

titlar 

Antal efter 

lästa 

abstract 

Utvalda 

CINAHL 

2019-01-24 

Postoperative care 

nurse patient relations 

communication 

English 70 16 9 1 

      Nurse-patient relations 

surgical patients 

communication 

English, 

artiklar ej 

gjorda innan 

år 2000 

147 13 8 2 

PubMed 

2019-01-26 

Postoperative care 

AND nurse-patient 

relations 

Inga 313 0 0 0 

  Postoperative care 

AND nurse-patient 

relations 

Publicerade 

senaste 10 år, 

människor 

74 0 0 0 

  Postoperative care 

AND nurse-patient 

relations AND 

communication 

Människor 85 25 4 3 

  PubMed 

2019-01-27 

Postoperative care 

AND communication 

Publicerade 

senaste 10 år, 

människor 

1118 0 0 0 

  Postoperative care 

AND communication 

AND nurse 

2004-2019, 

Människor, 

ålder 19 + 

91 39  7 0 

  Surgical patients AND 

nurse-patient relations 

Inga 895 0 0 0 

  Surgical patients AND 

nurse-patient relations 

Publicerade 

senaste 10 år, 

människor, 

ålder 19+ 

181 0 0 0 

 Surgical patients AND 

nurse-patient relations 

AND communication 

2004-2019, 

Människor, 

ålder 19+ 

182 38 10 3 
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Databas/ 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

efter lästa 

titlar 

Antal efter 

lästa 

abstract 

Utvalda 

PubMed 

2019-02-01 

Postoperative care nurse-

patient relations 

  

10 years, 

Humans, English, 

Swedish, 

Norwegian 

  

65 7 1 0 

PubMed 

2019-02-04 

Nurse-patient relations 

surgical patients 

10 years, 

Humans, 

English, 

Swedish, 

Norwegian, 

19+ years 

170 18 5 1 

CINAHL 

2019-02-18 

Postoperative pain nurse-

patient relations 

1990-2018, 

English, All 

adults 

45 15 10 0 

 Nurse-patient relations 

postoperative 

communication 

1994-2018, 

English, All 

adults 

31 9 7 2 
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BILAGA 2 

Tabell 2  

Beskrivning av inkluderade artiklar. Artiklarna presenteras i kronologisk ordning över publicerings år från 2006 till 2018, respektive 

bokstavsordning när publicerings år är samma.  

Författare/år/land Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

Dihle A., Bjølseth G., 

Helseth, S./ 2006/Norge. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur 

sjuksköterskorna bidrog till 

smärtlindring postoperativt 

samt vilka barriärer som 

fanns rörande optimal 

postoperativ smärtlindring. 

Kvalitativ, deskriptiv 

design, med 

observationer och 

fördjupade intervjuer.  

Observationer och intervjuer gjorda 

på 9 sjuksköterskor på 3 kirurgiska 

avdelningar på 2 sjukhus.  

Resultaten visade på att det fanns stora 

skillnader i vad sjuksköterskorna sa att de 

gjorde och vad som faktiskt blev gjort. 

Resultatet visade på kommunikativa luckor, där 

endast de patienter som själva öppnade upp sig 

rörande sin smärtproblematik samt frågade, fick 

råd och behandling för dessa.   

Medel  

 Carroll, M./ 2007/USA Få en bredare förståelse av 

kommunikations 

upplevelsen för dem som ej 

kan uttrycka sig muntligt 

medan de är 

respiratorbehandlade. 

 Kvalitativ, med en 

fenomenologisk studie 

bestående av 2 

intervjuer per deltagare 

och delvis observation.  

 19 patienter som minst 24 timmar 

var respiratorbehandlade och ej 

kunnat ha muntlig kommunikation. 

10 män och 9 kvinnor.  

 Deltagarna har upplevt att de känner sig 

instängda vilket har lett till frustration. De 

upplever att deras liv går i slowmotion medan 

resten av världen rusar förbi. De upplever 

maktlöshet och känner att de måste förlita sig 

på sjuksköterskorna.   

 Hög 

Manias, E., Williams, A. 

/2007/Australien  

Syftet är att undersöka 

kommunikationen mellan 

patienter med kronisk 

njursjukdom och 

sjuksköterskor samt hur 

smärtan hos dessa patienter 

behandlas i den akuta 

vårdmiljön. 

Kvalitativ, tematisk 

metodforskning, 

bestående av 

observationer och 

intervjuer. 

Observationer och intervjuer med 14 

sjuksköterskor och 53 patienter. 
103 incidenter av smärtkommunikation 

registrerades, manusbaserad information 

tilldelades patienterna samt visades en 

prestigelöshet inför kompetensluckor som lyftes 

fram till kollegorna, något som ökade 

patientsäkerheten. 

Hög 
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Författare/år/land Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

 Schou, L., Egerod, I. 

/2008/ Danmark 

 Att ge en tillfällig 

beskrivning hur patienten 

upplever avvänjning av 

respiratorbehandling. 

 Beskrivande kvalitativ 

design, med 

djupintervjuer 

 10 patienter som genomgått cardiac 

bypass kirurgi. 8 män och 2 kvinnor. 

 Teman som uppkom var upplevelsen av att 

vara obekväm, begränsad kommunikation, 

förlorad kontroll, ensamhet, viktighet av 

mänsklig kontakt.  

 Hög 

Fakhr-Movahedi, A., 

Salsali, M.,    

Negharandeh, R., 

Rahnavard, Z./2011/Iran 

Att undersöka hur 

kontexten och det 

kulturella påverka 

kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient 

utifrån sjuksköterskans och 

patientens perspektiv. 

Kvalitativ analysmetod, 

med ostrukturerade och 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

17 deltagare, 8 sjuksköterskor och 9 

patienter. 

En patientcentrerad attityd hamnar i skuggan av 

tekniska strukturer. Samt att kommunikation är 

en grundpelare för omvårdnad, där patienten 

påverkas av responsen från sjuksköterskan, 

samt att det finns svårigheter att kommunicera 

mellan sjuksköterskan och patienten.   

Hög 

Razera, A., Braga, E./ 

2011/Brasilien 
Ta reda på den 

postoperativa guidningen 

som sjuksköterskan ger till 

patienter/närstående och 

hur dessa personer 

upplever denna guidning.   

Beskrivande kvalitativ 

fältstudie. 
16 patienter som hade selektiv-eller 

akutoperation och inlagd minst 3 

dagar. 

Sjuksköterskorna fokuserar på det tekniska och 

bemöter inte patienterna på en holistisk nivå. 

Samt att när sjuksköterskor inte ger nödvändig 

information till patienten upplever hen  ångest, 

rädsla och osäkerhet. Känsla av välmående 

upplever patienten när den får nödvändig 

information. 
 

 

 

Hög 
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Författare/år/land Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

Shafipour, V., 

Mohammad, E.,    

Ahmadi, F./2014/Iran 

Att undersöka de problem 

som finns associerade med 

effektiv kommunikation 

mellan patient och 

vårdpersonal på en 

hjärtkirurgiavdelning. 

Kvalitativ analys, 

intervjustudie, med 

ostrukturerade intervjuer  

21 deltagare, 11 patienter och 10 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde en missnöjdhet med 

arbetet, rutin centreradvård och patienterna 

upplevde en misstro av sjuksköterskornas 

kompetens som problem gällande 

kommunikationen mellan patienten och 

sjuksköterska. 

Hög 

Tao, H., Songwathana, P., 

Isaramalai, S., Wang, Q./ 

2014/Kina 

Att undersöka hur 

stödjande kommunikation 

kan påverkan individens 

anpassning till att leva med 

en permanent kolostomi. 

Kvalitativ fallstudie via 

intervjuer 

2 deltagare med postoperativa 

komplikationer med kolostomi. 

Stödjande kommunikation är ett värdefullt 

verktyg för att förmedla information och 

känslor för att stödja patienten till att anpassa 

sig med ett liv med kolostomi. Att utveckla en 

manual för att kunna genomföra stödjande 

kommunikation är ett positivt förslag. 

Medel  

Bøttcher Berthelsen, C., 

Frederiksen, K./ 

2015/Danmark. 

Syftet med studien var att 

belysa ortopediska 

sjuksköterskors upplevelser  

och erfarenheter av att ge 

individualiserad vård till 

patienter i “Fast-track”-

program.  

Kvalitativ, 10 semi-

strukturerade intervjuer 

genomfördes på 

ortopediska avdelningar 

på 3 danska sjukhus 

under april till juni 

2015. 

10 sjuksköterskor. Trots sjuksköterskorna upplevde det svårt att 

följa programmet, fann de sig ändå delvis 

kompromissa med sin etik och sin roll som 

sjuksköterska, till förmån för det 

standardiserade programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare/år/land Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

Wikström, L.,      

Eriksson, K.,       

Fridlund, B., Årestedt, K.,      

Broström, A./2015/ 

Sverige 
 

Att beskriva 

vårderfarenheter och 

handlingar gjorda av 

vårdpersonal när de smärt 

bedömer postoperativa 

patienter. 
 

Kritisk händelseteknik 

(CIT) med ett kvalitativt 

närmande 
 

24 deltagare, 18 omvårdnadspersonal 

och 6 läkare. 
 

I smärtbedömning använd personalen sig av 

patientens verbala och känslomässiga uttryck, 

dock var det svårt med att observera beteende. 

De åtgärder personalen gjorde var att samla 

information om patientens smärta och anpassa 

sin kommunikation efter det. Samt att 

patientobservationer användes för att upptäcka 

eller bekräfta smärta. 
 

Hög 

 

Kaptain, K.,     

Bregnballe, V.,       

Dreyer, P./ 2016/Danmark 

Att undersöka hur 

ryggradsopererade 

patienter deltar i 

postoperativ 

smärtskattning. 

Kvalitativ design med 

ett fenomenologiskt 

hermeneutiskt 

närmande, med semi-

strukturerade intervjuer 

15 patienter som genomgått selektiv 

ryggradsoperation. 

Anestesi, analgetika och svår smärta påverkar 

patienten att kunna kommunicera sin smärta. 

Patienter som sakna information gällande 

smärtskattning var ofta osäkra när de skulle 

fråga efter analgetika.  

Hög 

Atinyagrika Adugbire, B., 

Aziato, L./ 2018/Ghana.  

 

 Syftet med studien var att 

undersöka kirurgpatienters 

upplevelser av utskrivning 

samt planering av denna i 

den norra delen av Ghana. 

 Kvalitativ, explorativt 

beskrivande design, med 

inspelade och 

transkriberade 

intervjuer. 

15 intervjuade deltagare, mellan 

åldern 23 till 65 år. 

 Sjuksköterskorna utbildade patienterna i hur de 

skulle hålla operationsförbanden torra och rena, 

vad de bör undvika, likt tunga aktiviteter, 

rökning och alkohol samt informerade om goda 

kostvanor. I resultatet framkom dock även 

motsatsen, att patienterna ej fick tillräcklig 

information. Något som ledde till oro och 

infektion som kunnat undvikits.  

 Hög 
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BILAGA 3  

Tabell 3 

Tabellen presenterar en översikt av kommunikativa kategorier funna i respektive artikel. Artiklarna är presenterade i kronologisk ordning från 

äldst till yngst.    

Kategori A= Arbetsbelastning och tidspress 

Kategori B= Språk, kultur och socioekonomisk bakgrund 

Kategori C= Smärta 

Kategori D= Medicintekniskt fokus  

Kategori E= Empati  

Kategori F= Kroppsspråk och icke-verbal kommunikation  

Kategori G= Mänsklig kontakt    

Författare/år  Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Kategori G  

Dihle A., Bjølseth G., Helseth, S./2006 x x x   x  

Carroll, M ./2007 x   x x x x 

Manias, E., Williams, A. /2007   x     

Schou, L., Egerod, I. /2008  x   x  x 

Fakhr-Movahedi, A., Salsali, M., Negharandeh, R., Rahnavard, Z./2011 x x   x x  

Razera, A., Braga, E. /2011    x  x x 

Shafipour, V., Mohammad, E., Ahmadi, F./2014 x x  x    

Tao, H., Songwathana, P., Isaramalai, S., Wang, Q./2014     x x  

Bøttcher Berthelsen, C., Frederiksen, K./2015 x       

Wikström, L., Eriksson, K., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A./2015  x x     

Kaptain, K., Bregnballe, V., Dreyer, P./2016   x  x   

Atinyagrika Adugbire, B., Aziato, L./2018  x x     
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