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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som väntar på en operation kan uppleva rädsla vilket ökar risken för oro 

och ångest. Det önskas av patienter tydlig information och kommunikation som innehåller 

öppenhet och hopp i den preoperativa vården. 

Syfte: Syften med denna studie är att undersöka patienters upplevelse av den perioperativa 

vården i samband med en operation med frågeställningar om patienters upplevelse angående 

information, kommunikation, tillfredställelse och oro/ångest.  

Metod: En kvantitativ deskriptiv studie i form av enkäter utfördes. Studiedeltagarna var alla 

patienter som hade genomgått en elektiv operation vid ett sjukhus i Mellansverige under 

vecka 10-11 år 2015. Det deltog 50 patienter, 30 män och 20 kvinnor mellan 20-86 år från 

fem olika kirurgiska verksamheter. 

Resultat: Patienter har högt förtroende på sjuksköterskan och läkarens yrkeskompetens. 

Däremot angav mer än hälften av patienterna att de upplevde oro eller ångest inför 

operationen. Den preoperativa mötet med anestesiologen upplevdes positivt utan att minska 

deras oro och ångest. Patienter upplever att kommunikation med en anestesisjuksköterska är 

lättare jämfört med en anestesiolog enligt beskrivande data. En Majoritet av patienterna angav 

att de upplevde oförutsedda situationer i operationssalen och 28 % önskade mer information 

om hur operationen skulle gå till.  

Slutsats: Brist på information är omfattande i den preoperativa vården för patienter som väntar 

på en operation. De flesta patienter kände oberäknade situationer under sin sjukhusvistelse 

trots det hade 100 % av patienter högt förtroende för anestesisjuksköterskan och 

anestesiologens yrkeskompetens.    
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ABSTRACT 

Background: Patients who waiting for a surgery can feel fear, which increases the risk of 

more concern and anxiety. Patients need a clear information and communication that includes 

openness and hope in the preoperative care. 

Aim: The aims of this study are to investigate patients' experiences of the perioperative care 

in connection with an operation and with questions about the patients experience regarding 

information, communication, satisfaction and anxiety.  

Method: A quantitative descriptive study in the form of questionnaires conducted. The study 

participants were all patients who had undergone elective surgery at a hospital in central 

Sweden during week 10-11 in 2015. It was attended 50 patients, 30 men and 20 women 

between 20-86 years from five different surgical divisions. 

Results: The patient has high confidence of nurses and doctors professional competence, 

however more than half of the patients reported that the experienced anxiety before surgery. 

The preoperative meeting with the anesthesiologist experienced positive without reducing 

their anxiety. Patients felt that communication with a nurse anesthetist is easier compared to 

an anesthesia doctor, according to descriptive data. The majority of patients that the 

experienced unexpected situations in the operating room, and 28% wanted more information 

on how the surgery would go to. 

Conclusion; Lack of information is extensive in the preoperative care of patients who waiting 

for an operation. Most patients felt unexpected situations during the hospital stay, spite that 

the 100% of patients had high confidence in the nurse anesthesia and anesthesia doctor’s 

professional competence. 
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INLEDNING  
Den perioperativa vården omfattar operation-och anestesisjuksköterskans omvårdnad i 

samband patientens operation möte vid tre tillfällen. Syftet med den perioperativa vården är 

att skapa kontinuitet, genom att vara en sammanhängande helhet för patientens pre-, intra och 

postoperativt vård (von Post, Kelvered, Frid, & Madsen, 1990). Patienter som väntar på 

operation kan ofta fundera över existentiella och emotionella frågor om livet. Det kan till 

exempel innebära att patienter och närstående vill ha tydlig information om operationen, 

prognosen, symtomhanteringen och behandlingsalternativen. Patienter och närstående 

föredrar i dessa situationer kommunikation som innehåller empati och ärlighet balanserat med 

känslighet och hopp (Baer & Weinstein, 2013). Klagomål över dåliga relationer mellan 

vårdgivare och vårdtagare förekommer ofta. Patienter känner ibland att vårdpersonal inte 

uppfyller deras kommunikationsbehov i den perioperativa vården eftersom vårdpersonal inte 

uppmärksammar deras vårdbehov noga och inte förklarar saker tydligt (Uitterhoeve et al., 

2009).  

Den korta tiden på operationsavdelningen kan begränsa informationsutbytet mellan patienten 

och anestesisjuksköterskan samt möjligheten att svara på patientens funderingar om 

operationen och behandlingar. Detta ställer betydande krav på anestesisjuksköterskans 

förmåga att delge det relevanta och nödvändiga informationen, vilken är beroende på 

erfarenhet och arbetsrutiner.  Det innebär att anestesisjuksköterskans handling bör grunda sig 

på ett naturvetenskapligt och ett humanistiskt synsätt för att utföra omsorgsfulla åtgärder.  Det 

har blivit allt vanligare bland sjukvårdspersonalen att systematiskt mäta patienters upplevelser 

och tillfredsställelse inom sjukvården. För att minska vårdrelaterade skador som orsaker 

extravårddagar för patienter och mer kostnader för samhället (Karlsson, 2013).  

Patienttillfredsställelseenkäter är den vanligaste metoden att objektivt och systematiskt mäta 

detta för att kartlägga patienters upplevelse i den perioperativa vården (Lis, Rodeghier, & 

Gupta, 2009). 

BAKGRUND  
”Peri” betyder tiden närmast omkring för patienten. Perioperativ omvårdnad är tiden då 

anestesi- och operationssjuksköterskan vårdar patienten under den pre-, intra- och 

postoperativa vårdprocessen i samband med en operation (Lindwall, von Post, & Bergbom, 

2003; Rudolfsson, von Post, & Eriksson, 2007). Den perioperativa vården grundar sig på att 

skapa kontinuitet för patienten. I den perioperativa dialogen samtalar anestesisjuksköterskan 
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med patienter som ska vårdas vid en operation i syftet att lindra lidande och främja hälsan 

(von Post et al., 1990). 

Patienter som väntar på en operation kan ha tankar och funderingar angående operationen och 

vad som sker under samt efter operationen (Larsson, 2011). I denna situation behöver 

patienter en trygg gemenskap och en plats att orientera sig i. Patienter som väntar på en 

operation kräver därför pedagogiska och stöttande insatser i den perioperativa vården 

(Socialstyrelsen, 2015). Anestesisjuksköterskans specialistkompetens innefattar bland annat 

att bidra till en säker och professionell anestesiologisk vård, vilket innebär att skapa 

förtroende och trygghet under sjukhusvistelsen. För att vården ska bli den bästa möjliga står 

patientens autonomi och individuella behov i centrum i den perioperativa vården 

(Riksförening för anestesi och intensivvård, 2012).  

 

Preoperativ vård sker när anestesisjuksköterska träffar patienten före operationen och 

patienten har då möjlighet att berätta om sig själv och sina tankar. Patienten ställer frågor och 

uttrycker sin oro eller önskan. Anestesisjuksköterskan lyssnar och ställer frågor för att kunna 

bedöma patientens omvårdnadsbehov. Detta samtal fungerar som patientanalys, datainsamling 

och omvårdnadsplanering. Den perioperativa möte mellan anestesisjuksköterskan och 

patienten kan ske i den kirurgiska mottagningen eller avdelningen beroende på 

operationsingreppet. Mötet bör ske i en lugn miljö där patienten inte är påverkad av 

premedicinering och spändhet inför operation, vilket ger anestesisjuksköterskan möjlighet att 

identifiera omvårdnadsbehovet (Lindwall et al., 2003). Patienten ska bemötas på ett artigt och 

tydligt sätt genom att anestesisjuksköterskan är tydlig och använder ett språk som är begripligt 

för patienten. I det preoperativa samtalet ges information om fasta, premedicinering, 

anestesimetod, nackrörlighet, gapförmåga, allergier, esofagus sjukdomar osv (Valeberg, 

2013).  

 

Den introoperativa vården börjar när den ansvariga anestesisjuksköterskan tar emot patienten 

i operationshallen. Anestesisjuksköterskan kompletterar sina frågor och ger möjlighet för 

patienten att ställa frågor om något är oklart (Valeberg, 2013; Lindwall et al., 2003).  

Det postoperativa mötet sker när den ansvariga sjuksköterskan träffar patienten efter 

operationen. Där sker en utvärdering av hur operationen har gått. De samtalar om 
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vårdprocessen som helhet där sjuksköterskan utvärderar sin omvårdnadsinsats och får höra 

vad patienten tycker, medan patienten kan tala om vad som var bra eller mindre bra under 

detta vårdtillfälle (Rudolfsson, Ringsberg, & von Post, 2003). Om verksamheten tillåter är det 

önskvärt att anestesisjuksköterskan träffar patienten på den kirurgiska avdelningen innan 

operation. Det ger mer tid för patienten och anestesisjuksköterskan att samtala om sådant som 

har betydelse för den anestesiologiska omvårdnaden.  

Oro och ångest inför en operation  

En faktor som ökar oro och ångest är bristen på information. Perioperativa ångest kan 

komplicera hanteringen av anestesi och den postoperativa återhämtningen (Rhodes, Miles, & 

Pearson, 2006). Kirurgi är en stressig situation för patienten och de närstående. Det är därför 

vanligt att uppleva ångest och oro inför en operation.  Oro och ångest varierar beroende på 

operationens allvarlighetsgrad och patientens kunskap om operationen. Den preoperativa 

informationen kan minska patientens oro och ångest. Tillräcklig information om det 

kirurgiska ingreppet och anestesiförloppet minskar patienters ångestnivåer (Kiyohara et al., 

2004). Anestesi är nämligen den viktigaste källan till preoperativa oro/ångest bland patienter 

som skall genomgå operation (Hwang, Lee, Jang, Gim, & Kim, 2014).  

Mötet i den preoperativa vården med patienter och närstående spelar en viktig roll för att 

minska patientens ångest och förbättra behandlingsresultat under den perioperativa vården 

(Rhodes et al., 2006). Perioperativa samtal erbjuder patienter stöd genom information som 

kan hjälpa patienter och närstående att hantera sin oro och ångest mer positivt under 

sjukhusvistelsen (Stefan, 2010). När brist på kommunikation och bemötande uppstår i den 

perioperativa vården kan patienter uppleva en känsla av hjälplöshet, sårbarhet och ångest när 

de känner att deras integritet inte respekteras. Det kan leda till att patienter upplever mer 

smärta där rehabiliterings tiden blir längre i den postoperativa vården, vilket kan orsaka till 

längre vårddagar och mer kostnader för samhället (Karlsson, 2013). Att vara lyhörd för 

patientens behov kan därför minimera patientens ångest vilket förbättrar patientens upplevelse 

och välbefinnande (Rhodes et al., 2006). Tidigare ansågs att brist på specifik kunskap skulle 

vara fördelaktigt för att inte förstärka patienters rädsla för hotande händelser inför en 

operation (Williams, 1993). Det erkänns nu att brist på kunskap snarare ökar ångestnivån till 

den grad som påverkar individens fysiologiska och psykologiska funktioner negativt 

(Kiyohara et al., 2004). 
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Information till patienter som ska genomgå operation  

Vikten av att förbereda patienter fysisk och känslomässigt inför en operation är välkänd i den 

perioperativa vården. Anestesi-och operationssjuksköterskan har den professionella 

kunskapen om det specifika som sker under en operation som helhet och där information till 

patienten är en viktig del (Rudolfsson et al., 2003). I Sverige är det vanligt att patienten träffar 

anestesisjuksköterskan eller operationssjuksköterskan enbart på operationsavdelningen och 

sällan före eller efter operationen. Omvårdnad som är anestesisjuksköterskans huvudämne 

grundar sig på beprövade erfarenheter. Det innebär att anestesisjuksköterskans handling ska 

grunda sig på ett naturvetenskapligt och humanvetenskapligt synsätt. Den korta tiden på 

operationsavdelningen mellan patienten och anestesisjuksköterskan ställer betydande krav på 

anestesisjuksköterskan att skapa en kommunikation med balans av empati och lyhördhet 

(Larsson, 2011). Information som ges till patienter inför en operation är abstrakt och 

opersonlig. Patienter kanske får inte svar på sina specifika frågor som rör om just deras behov 

av information. Enligt riktlinjer bör information ges till patienter om typ av ingrepp, 

procedurrelaterade risker, fördelar med operationen och alternativ behandling (Felley et al., 

2008). Det är viktigt att försäkra sig om att patienten har förstått den givna informationen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Oftast är det anestesiologen som utför den preoperativa 

bedömningen där beslut fattas om anestesimetod och medicinordination. Anestesiologen 

diskuterar valet av anestesimetod och omvårdnad med anestesi- och operationssjuksköterskan 

innan operationens start (Larsson, 2011).  

 

Omvårdnadsforskning visar att preoperativa besök av anestesisjuksköterska har gynnsamma 

effekter för planering och genomförande av omvårdnad bland patienter som genomgår 

operation. Preoperativa besök ger möjligheter för patienter att uttrycka sina förväntningar och 

tankar om operationen (Lindwall et al., 2003). Anestesisjuksköterskor som träffar patienter 

innan operation, känner ett särskilt ansvar för patienten och gör sitt yttersta för att ge en god 

omvårdnad.  I det perioperativa mötet kan anestesisjuksköterskan identifiera patientens oro, 

informationsbehov och omvårdnadsbehov. Det ger möjligheter för anestesisjuksköterskan att 

tillsammans med patienten göra en omvårdnadsplan inför operationen (Von post et al., 1990; 

Rudolfsson et al., 2003). Anestesiologisk omvårdnad kan vara en utmaning när man vill 

främja patienters bekvämlighet, säkerhet och tillfredställelse i en högteknologisk miljö med 
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tidsbegränsningar. Studier visar att patienter som får preoperativa besök av 

anestesisjuksköterska är lugnare i operationssalen när samma anestesisjuksköterska utför 

vården (Rudolfsson et al., 2003). Anestesisjuksköterskor upplevs som professionella och 

kompetenta av patienter när de lyssnar på patienters frågor. Det skapar kontinuitet i arbetet 

när samma anestesisjuksköterska finns med i den pre-intra och postoperativa vården. Patienter 

upplever att kroppen är i säkra händer när de kommer till operationssalen (Lindwall et al., 

2003; Rudolfsson, von Post, & Eriksson, 2007). Trots att patienter bekräftar att de har fått 

tillräcklig information om den aktuella operationen känner många rädslor och okunskap om 

vad som kommer att hända under och efter operationen. Det framkommer att brist på 

information inom en del områden leder till ökad rädsla. Ett fåtal patienter hade fått 

information om bedövningsmedel och tid att återgå till normal kondition (Lemes, Morales, 

Alexandre, Prim, & Amante, 2014). 

 

I en studie av Davis, Vincent, Henley, & McGregor, (2013) visades brist på information i alla 

skeden i den perioperativa vården. Deltagarna i studien tyckte att mer information om 

anestesimedel, tid att återgå till normal kondition och postoperativa biverkningar skulle 

minska deras oro och stress, därför är tillräcklig information oerhört viktigt i samband med en 

operation. Patienterna som väntar på en operation önskar möjlighet att ställa frågor, att bli 

behandlad på ett värdigt sätt, få kontinuerligt stöd, mänsklig kontakt samt kontinuitet i vården 

(Davis et al., 2013). Patienter som söker sjukvård har rätt till information om hälsotillståndet, 

undersökningsmetoder och eventuella biverkningar. Patienter ska få möjlighet att ställa sina 

frågor och få adekvata svar för att själv kunna bestämma över sitt hälsotillstånd och sin 

behandling (SFS 2010:659, n.d.).  

 

Bristande bemötande påverkar tillfredställelsen 

Patienttillfredsställelsen är ett subjektivt begrepp som involverar fysiska, emotionella, 

mentala, sociala och kulturella faktorer. Det är beroende av ett antal faktorer som 

psykosociala drag, bemötande och vårdgivarens förhållningssätt till patienten (Stone et al., 

2014). Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att sjukvårdspersonalen mäter 

patienters upplevelser och tillfredsställelse med sjukvården. Mätning av 

patienttillfredsställelse utvärderar huruvida patientens behov blir uppfyllt under 

sjukhusvistelsen. Patienter som väntar på en operation löper hög risk att drabbas av olika 
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emotionella störningar som ångest, traumatisk stress och depression. Patientstress förstärks av 

långa väntetider, brist på information, dålig kommunikation och brist på psykosocial vård (Lis 

et al., 2009). Missnöje uppstår om patienten upplever brist på överensstämmelse mellan 

förväntad och utförd vård (Caljouw, Van Beuzekom, & Boer, 2008). De högsta 

prioriteringarna för kvalitetsförbättring ur patienters synvinkel är att tillgodose känslomässiga 

behov, information, kommunikation, bemötande och väntetider inför en operation (Lis et al., 

2009). Optimal patienttillfredsställelse bygger på tydlig kommunikation och välformulerad 

information där empatiskt bemötande är en viktig faktor för patienttillfredsställelse under den 

preoperativa vården (Caljouw et al., 2008).  

 

Bemötande handlar om ett samspel mellan människor och den inställning som personer har 

till varandra. Bemötande kan uttryckas i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och tonfall 

(Fossum, 2007). I en studie bland ortopedpatienter upplevde 90 % hög tillfredställelse under 

den perioperativa vården. Yngre patienter med gott fysiskt och psykiskt välbefinnande utan 

funktionsnedsättning kände en högre tillfredsställelse än patienter som inte klarade sin 

vardagliga sysselsättning eller patienter som hade kroniska sjukdomar. Äldre patienter 

upplever att de blir bemötta med mindre värdighet från sjukvården (Palazzo et al., 2014). Det 

kan bero på att äldre har mindre möjlighet att involvera sig i sin egen vård, då eftersom äldre 

patienter dels har mer omvårdnadsbehov jämfört med yngre patienter, dels kräver längre 

behandling och rehabilitering (Bridges, Meyer, Dethick, & Griffiths, 2004; Fossum, 2007). 

Patienter med sämre preoperativt välbefinnande och patienter med mer omvårdnadsbehov 

behöver mer uppmärksamhet och gott bemötande för att tillfredsställelsen med vården skall 

ökas (Palazzo et al., 2014).  

 

Patienters värdighet avgörs av sjuksköterskans bemötande.  Patienters upplevelse av kvalitet i 

den perioperativa vården ligger till stor del i anestesisjuksköterskans bemötande såsom 

ögonkontakt, kroppsspråk, sättet att hälsa, tonfall, attityd och hur öppet 

anestesisjuksköterskan är i bemötandet med patienten (Fossum, 2007). En god och trygg 

kommunikation är grunden till omsorgsfullt bemötande. Det goda bemötandet utmärks av 

kunskaper som förmedlar empati (Stefan, 2010). Stress bland sjuksköterskor minskar mötet 

mellan vårdgivare och vårdtagare, vilket i sin tur minskar patienters möjlighet att ifrågasätta 
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omvårdnadsinsatser som erbjuds (van der Meide, Olthuis, & Leget, 2014). Brister i 

bemötande från anestesisjuksköterskor påverkar vårdtillfredställelsen negativt. Patienter 

upplever mer oro och får ett mer negativt intryck av vården om bemötandet och lyhördheten 

inte fungerar mellan patienter och anestesisjuksköterskor. Patienter upplever att 

sjuksköterskor ger omvårdnad genom att vara mest fokuserade på fysiska besvär och mindre 

fokuserad på patientens känslor (Brennerfors, Plos, & Lundberg, 2001). 

 

 Kommunikation och bemötande upplevs som sämre när vårdpersonal utför åtgärder snabbt 

utan förklaring (van der Meide et al., 2014). Det ställer höga krav på vårdpersonalens 

yrkeskompetens och erfarenhet att få patienten känna sig hörd och respekterad under hela 

vårdprocessen (Mauleon, 2005). Tillfredställelsen påverkas negativt när missförstånd uppstår 

vid bemötandet av patienten. Bristande bemötande ger ett negativt intryck hos patienter vilket 

komplicerar vårdprocessen och ökar missnöjet bland patienter (Wahr et al., 2013). 

 

 

Kommunikation i den perioperativa vården  

Kommunikation innebär ”utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en 

förståelse”. Det vanligaste sättet att kommunicera sker skriftligt eller muntligt, men kan även 

ske med tecken och kroppsspråk (Rosengren, 2015).  Kommunikation är en viktig aspekt 

inom sjukvården. För att vårdtagare och vårdgivare ska förstå varandra krävs tydlig 

kommunikation. I anestesisjuksköterskans kompetens ingår att kommunikation med patienter 

och närstående ska ske på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2015).  

Patienter som väntar på en operation vill ha tydlig information om operation, prognos, 

symtomhantering och behandlingsalternativ. Patienter föredrar kommunikation som är 

empatisk och ärlig med balans av känslighet och hopp (Baer & Weinstein, 2013) En viktig 

aspekt i den perioperativa vården är att etablera en god kontakt med patienten i den 

preoperativa mötet. Nyckelrollen i att förbättra omvårdnaden och patienttillfredsställelsen är 

en god kommunikation (Uitterhoeve et al., 2009).  
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Anestesisjuksköterskans kommunikationsförmåga kan påverka omhändertagandet av patienter 

och deras närstående i den perioperativa vården. Patienter som skall genomgå en operation 

har många rädslor som kan förändra deras beteende och sättet att kommunicera. Att kunna 

identifiera patienters vårdbehov grundar sig på anestesisjuksköterskans professionella 

kommunikationsförmåga. Nyckeln till kommunikation mellan patient och vårdgivare är 

information och undervisning om det kirurgiska ingreppet och återhämtningen. Preoperativ 

rädsla och oro kan minska om vårdgivaren finns tillgänglig för en dialog. Det är viktigt att 

etablera en relation med patienten i den preoperativa perioden för att kunna kommunicera på 

ett sådant sätt att patienten förstår informationen. Vid kommunikationsbrist finns det risk till 

missförstånd mellan patient och vårdpersonal vilket kan orsaka komplikationer och förlänga 

sjukhusvistelsen (Lemes et al., 2014). Med hjälp av en tydlig kommunikation kan 

sjuksköterskor samla information, förändra beteende och utbilda patienter för att förbättra det 

fysiska och känslomässiga välbefinnandet hos patienter. Det kan beröra faktorer såsom 

patienttillfredsställelse, ångest, medicinering, följsamhet och klinisk resultat (Baer & 

Weinstein, 2013).  

 

Kroppsspråk och röstläge har betydelse för hur patienten uppfattar bemötandet och 

kommunikationen. Tydlig kommunikation och ömsesidigt samspel mellan sjuksköterskan och 

patienten ökar patienters initiativ till egenvård i den perioperativa vården. Det ökade kravet på 

patientens medverkan i vården skapar ett större ansvar för anestesisjuksköterskan att 

kommunicera på ett relevant sätt när information ska ges (Heggland & Hausken, 2014). Det 

förekommer ofta klagomål över dålig relation mellan vårdgivare och vårdtagare där patienter 

känner att vårdpersonalen inte uppfyller deras kommunikationsbehov. Patienter anser att 

vårdpersonalen inte lyssnar på deras vårdbehov och inte förklarar åtgärder tydligt. Det betonas 

även att patienter möter olämpliga beteenden/reaktioner från vårdgivare när de ställer flera 

frågor eller uttrycker sin oro (Uitterhoeve et al., 2009). En orsak till brist på kommunikation 

kan vara olika hinder såsom klinisk miljö och tidsbrist som begränsar anestesisjuksköterskans 

möjlighet att diskutera patientens sjukdomsprognos (Plos & Lundberg, 2000). Det leder till att 

sjuksköterskor använder blockerande beteende och ignorerar signaler för att undvika djupa 

diskussioner med patienter om existentiella frågor i den perioperativa vården. Det skapar 

besvikelse hos patienter när de inte får svar på sina specifika frågor i pre-, intra- och 

postoperativ vård (Baer & Weinstein, 2013). Brist på kommunikation kan påverka patientens 

uppfattning och tillfredsställelse i vården. Att förbättra kommunikationen och skapa en god 
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relation mellan sjukvårdspersonal och patient har stor betydelse för att öka patientens 

uppfattning och tillfredsställelse av vården (Rhodes et al., 2006) 

 

Omvårdnadsteori och hälsa  

Katie Eriksson skriver i sin teori att alla människor är naturliga vårdare, där omsorg föds i 

samma stund som barnet föds. Människor skapar hos sig kroppsliga välbehag, tillit och 

tillfredställelse genom egna handlingar i samspel med anhöriga och vänner (Eriksson, 1997).  

Hälsan utgör ett dynamiskt tillstånd och inom individer pågår ständig olika hälsoprocessor 

såsom sundhet, friskhet och välbefinnande (Eriksson, 1943a). Olika förändringar i det 

moderna samhället har medfört att den naturliga vården ersätts med den professionella. 

Vårdande är till sin grund ett uttryck för ömsesidighet mellan vårdare och vårdtagare till ett 

hälsofrämjande syfte (Eriksson, 1997). Vårdande innebär att genom olika former åstadkomma 

ett tillstånd av tillit, tillfredställelse och en värdig situation mellan personal och patient. En 

människas upplevelse är hennes egen och kan aldrig tolkas fullt ut av andra. Genom 

information och professionell kommunikation kan patienten öka sin ångesttröskel och uppleva 

behag i sin vistelse på sjukhus (Eriksson, 1943b; Kirkevold, 2012).   

 

Omvårdnaden uppfattas som en högt utvecklad form av ansning, lekande och lärande. Det 

betyder i professionen vänskap med element av tro, hopp och kärlek. Den är en hög grad av 

ömsesidighet mellan patient och vårdare. Det professionella vårdandet kommer när det 

naturliga vårdandet inte är tillräckligt och där individen inte klarar sin vård självständigt 

(Eriksson, 1997). Det professionella vårdandet syftar till att lindra lidande och främja hälsa. 

Hälsan som begrepp är svårdefinierat eftersom hälsa inkluderar mer än frihet från sjukdom. 

Enligt WHO:s definition är hälsa ” ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte frånvaro från sjukdom och handikapp” (World Health Organization, 

1948). Den fysiska hälsan visar hur dagliga aktiviteter utförs medan den psykiska hälsa visar 

hur vi mår känslomässigt i vardaglig press. Människans psykiska hälsa påverkas av faktorer 

som trygga relationer som sex och samlevnad, boende, stress, sömnvanor, alkohol och 

sjukdomar (World Health Organization, 1948). Som anestesisjuksköterska krävs förmågan att 

stödja patienten i syfte att främja hälsa, förhindra ohälsa och motverka komplikationer i 

samband med sjukdomar. I anestesisjuksköterskans arbetsuppgift ingår att identifiera och 
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aktivt förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen, 2015). Eriksson menar att tanken bakom 

vårdande är att lindra mänskligt lidande för att bevara och skydda liv och hälsa. Professioner 

som anestesisjuksköterska, anestesiolog, kirurg och operationssjuksköterska har ansvaret för 

individens kropp och liv under en operation (Eriksson, 1997). I denna situation är det viktigt 

för patienten att känna sig trygg i professionens händer. För att kunna lita på en annan person 

är det nödvändigt att ha möjligheten att lära känna personen (Lindwall et al., 2003).   

 

Problemformulering 

Studier visar brist på information i alla skeden under vårdprocessen för patienter som 

genomgår operation. Den bristande informationen kan bero på att kommunikation mellan 

patient och vårdpersonal inte fungerar. Detta kan resultera i att patienter upplever oro och 

ångest samt inte känner tillfredställelse med den vården som erbjuds. Mer information kan 

minska patienters oro och ångest inför en operation. Tillfredställelse påverkas positivt när 

vårdpersonal fokuserar både på de fysiska behoven och patienters känslor. För att undersöka 

patienters tillfredställelse i den perioperativa vården ska deras upplevelse av information, 

kommunikation, bemötande, ångest och oro undersökas i denna studie.  

 

Syfte  

Syften med denna studie är att undersöka patienters upplevelse av den perioperativa vården i 

samband med operation. 

Frågeställningar  

Upplever patienter oro och ångest i perioperativa vården?  

Hur upplever patienterna informationen inför en operation? 

På vilket sätt upplever patienter kommunikation i vården?  

I vilken grad är patienter tillfredsställda i den perioperativa vården?  
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METOD 

Design 

Studien är en empirisk undersökning som har genomförts med en kvantitativ ansats med 

deskriptiv design i form av en enkätundersökning, där kvantitativa variabler har studerats och 

jämförts (Henricson, 2012). Med hjälp av kvantitativ ansats kan erfarenheter beskrivas med 

objektiva mått där slutsatser kan generaliseras till en större grupp i ett liknande sammanhang 

(Ejlertsson, 2014). 

   

Urval 

Studien är riktat till patienter som har genomgått en operation inom verksamheterna ortopedi, 

mage-tarm kirurgi, kärlkirurgi, urologi och endokrinologi. Studien genomfördes på en 

postoperativ avdelning på ett universitetssjukhus i Mellansverige. Avdelningen valdes 

eftersom där vårdas patienter från olika kirurgiska verksamheter. Målet var att deltagarna ska 

representera större population. Deltagargruppen innefattande patienter som träffade en 

anestesiolog eller anestesisjuksköterska innan transport till operationssalen för att genomgå en 

operation. Urvalet av deltagarna skede vardagar mellan kl. 09:00-17:00 under vecka 10-11 år 

2015. Det gjordes ett bekvämlighetsurval där de patienter som låg på den postoperativa 

avdelningen de dagar författarna var där tillfrågades om deltagandet. Enkäter distribuerades 

till tillgängliga patienter som uppfyllde inklusionskriterierna samt gav sitt samtycke 

(Ejlertsson, 2014; Henricson, 2012). Den postoperativa avdelningen har 18 vårdplatser som 

tar emot patienter från hela kirurg- och onkologdivisionen samt från ytterklinikerna på jourtid. 

Vårdtiderna varierar från cirka en timme till ett par dygn beroende på operation, patientens 

tillstånd och behov av övervakning.  

Inklusionkriterier: Patienter som kom direkt hemifrån för att genomgå operation, det vill säga 

elektiva patienter som låg på den valda postoperativavdelningen efter genomförd operation.  

Patienter som var inlagd endast med indikation att genomgå den planerade operationen, dvs. 

även patienter som kom till sjukhus dagen före sin operation.  

Patienter bedömdes av en anestesiolog eller anestesisjuksköterska perioperativt och hade 

genomgått kirurgi i generell eller regional anestesi. Män och kvinnor över 18 år.  

Exklusionkriterier: Patienter med kognitiv svikt eller intellektuell funktionsnedsättning. 
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Patienter som inte kan orientera sig i tid och rum på grund av anestesirelaterade biverkningar  

Patienter som har en känd demenssjukdom eller minnessvårighet. 

Patienter med oförmåga att tala eller läsa svenska, eftersom tillgång till tolk saknades.  

Datainsamlingen 

En enkät med 16 frågor (Bilaga 3) delades ut till studiens deltagare. En enkätundersökning 

gör det möjligt att få ett stort antal svar på kort tid. Svarsfrekvensen blir dessutom högre om 

enkätutdelning sker personligt istället för med andra insamlingsmetoder (Polit & Beck, 2011). 

Den ursprungliga enkäten bestod av 29 frågor som tidigare har använts i Norge (Pettersen, 

Veenstra, Guldvog, & Kolstad, 2004). Omarbetning gjordes för att motsvara studiens syfte 

och frågeställningar. Elva frågor omformulerades till studiens syfte medan fem frågor 

kvarstod från originalenkäten. De frågor som exkluderades från originalenkäten handlade om 

organisation och rutiner som tillhörde läkaryrket. 

 

Vid utformning av frågor och svarsalternativ är det viktigt att ta hänsyn till ord som kan ha 

olika innebörd. En viktig aspekt vid frågeformulering är att deltagarna förstår frågan på 

samma sätt som den är utformad. Otydliga ord kan försvåra frågans innebörd för deltagarna 

vilket medför risk att deltagarna kan tveka eller undvika att svar på frågorna (Bell, 2006). En 

del enkätfrågor ställdes på ett sätt där Inte alls tolkas som positiv upplevelse och i mycket hög 

grad tolkas som negativ upplevelse. Detta gjordes medvetet av författarna för att patienter 

skulle läsa genom frågorna och reflektera över svaret. Två exempel på sådana frågor är 

Upplevde du oro/ångest inför operationen? Och fick du tillräcklig information inför 

operationen? I fråga ett tolkas svaret i mycket hög grad som negativ upplevelse medan svaret 

på fråga två i mycket hög grad tolkas som positivt. Enkäten har även prövats på utomstående, 

där fem sjuksköterskor fick svara på enkätens frågor för att testa frågornas tydlighet och säkra 

enkätens validitet (Henricson, 2012). Därefter ändrades inget i enkätformuläraren utan samma 

enkät delades ut till samtliga patienter.    

I enkäten ingår frågor som hör till anestesisjuksköterskans omvårdnadskompetens. Fem frågor 

berör patienters upplevelse av anestesisjuksköterskans kommunikationsförmåga t ex Pratade 

anestesisjuksköterskan med dig så att du förstod vad de sa?  Fem frågor handlar om 

information till patienter i den preoperativa vården, där syftet var att fråga om patienter hade 

förstått informationen och fått tillräcklig information om den aktuella operationen. Ett 
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exempel är Fick du tillräcklig information om hur operationen skulle gå till? Frågor som, 

Upplevde du att läkarna och vårdpersonalen var intresserade av din beskrivning av din egen 

situation? och Kände du att vårdpersonalen visade omsorg om dig? är riktade till patienters 

upplevelse och tillfredställelse i den preoperativa vården i samband med en operation. 

Svarsalternativen till samtliga frågor är konstruerade på en femgradig skala, inte alls, i liten 

grad, i någon grad, i hög grad, i mycket hög grad.  

Tillvägagångssätt/genomförande 

Kontakt togs med verksamhetschefen på postoperativ avdelning där diskussion gjordes om 

studiens syfte. Enkätformulären, godkänd projektplan och informationsbrev skickades till 

verksamhetschefen (Bilaga 1). Godkännande av studien erhölls (bilaga 2). Information om 

enkätstudiens syfte överlämnades till avdelningschef och personalen på den postoperativa 

avdelningen. Därefter började utdelning och insamlingsperioden av enkäter på den 

postoperativa avdelningen. Det lämnades 60 enkäter i avdelningens personalrum i ett fack. 

Målet var att minst 50 patienter skulle delta i studien. Erfarenhet visar att svarsfrekvensen blir 

högre om enkäter delas ut personligen jämfört med andra metoder (Polit & Beck, 2011). 

Författarna besökte personligen den postoperativa avdelningen dagligen under vecka 10-11 år 

2015 för att lämna information om studiens syfte till samtliga sjuksköterskor som tjänstgjorde 

och samlade in besvarade enkäter. Samtliga sjuksköterskor som var i tjänst under vardagar 

fick även information om studiens inklusion/exklusion kriterier. Det gjordes ingen registrering 

av hur många som tackade nej till att delta i studien utan enbart antalet som tackade ja 

registrerades. Detta skedde när muntlig information lämnade till patienter där möjligheten 

gavs att tacka nej om det inte önskades att delta i studien. Ifyllda enkäter samlades i ett fack 

som tillhörde författarna. Detta förfarande gjorde så att författare kunde snabb bedöma om 

följsamheten till enkätinsamling och utdelning.  Muntlig information lämnades till samtliga 

deltagare om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst utan förklaring.  

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
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Ett brev skickades till verksamhetschefen på den postoperativa avdelningen med information 

om studiens syfte och godkänd projektplan (Bilaga 1). Studien bedömdes vara en del av det 

kvalitetsarbete som bedrivs på avdelningen (Bilaga 4). När en studie görs är det viktig att 

deltagarna blir informerade om studiens syfte och betydelsen av forskningen som ska 

genomföras. Deltagarna ska ges möjligheten att lämna samtycke och rätten att välja avbryta 

sin medverkan till studie när som helst (Henricson, 2012; Ejlertsson, 2014). För att undvika 

att något uppfattas stötande utgick studien från etiska principer där deltagarna fick 

information om att medverkan till studien är frivillig och kan avbrytas när som helst Utan att 

ange förklaring (Bell, 2006). Tillstånd av patienter hämtades på plats i samband med 

enkätutdelningen. Muntlig information lämnades till patienter om studiens syfte och i 

enkätformulären styrktes att patienters deltagande var helt frivillig samt att svaret skulle 

behandlas konfidentiellt. Patienter behövde endast uppge sin ålder och kön vilket gjorde att 

det inte går att spåra deltagarna och enkäter behandlas konfidentiellt.  

Bearbetning 

I resultatet redovisas hur alla respondenterna svarade på de 16 frågorna. Det redovisas i 

löpande text och tabeller. Redovisningen presenterar patienters upplevelse av information, 

kommunikation, tillfredställelse och oro/ångest utifrån de svarsalternativ som valts. Under 

tillfredställelsen ingår även frågan om patienters upplevelse av bemötande från 

sjukvårdpersonalen.  Frågor omnumreras från 1-16 i resultatredovisningen eftersom 

kategorifrågor om information, kommunikation, tillfredställelse och oro/ångest är splittrade i 

enkätformulären. Databearbetning gjordes i dataprogrammet, Statistical Package for the 

Social Sciences version 21 [SPSS] och Microsoft Office Excel. Det förekom internt bortfall 

på enstaka frågor som inte har besvarats (Ejlertsson, 2014).  

 

Datamaterialet analyserades utifrån med hjälp av deskriptiv statistik, procentuell fördelning 

samt medelvärde och standardavvikelse (SD) (Polit & Beck, 2011). Svarsalternativen på kön 

innebar att män kodades till 1, och kvinna till 2. Svarsalternativ på avdelningar kodades från 

1-5. Resultatet på fråga 1-16  kodades på en poängskala från 0-4, (inte alls, i liten grad, i 

någon grad, i hög grad, i mycket hög grad). Svarsalternativen bygger på positiv och negativ 

tolkningar där Inte alls, i liten grad och i någon grad tolkas som en negativ upplevelse av 

patienter i den perioperativa vården medan i hög grad och i mycket hög grad tolkas som en 

positiv upplevelse. För att förtydliga det i Tabeller har ett svart streck dragits över.  
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RESULTAT 

I studien deltog 59 patienter. Nio patienter exkluderades från studien då variablerna ålder och 

kön saknades på ifyllda enkäter. Totalt 50 patienter utgör underlag för resultatet med 

fördelningen 30 (60 %) män och 20 (40 %) kvinnor från fem olika avdelningar. Medelåldern 

bland deltagarna räknades till 57 år och standardavvikelse (SD=17). Där yngsta deltagaren var 

20 år gammal och äldste 85 år gammal. I studien deltog 19 (38 %) patienter som gjorde 

operation inom ortopedi. Patienter som tillhörde mage-tarm kirurgi kategorin uppgick till 15 

(30 %). Urologiska patienter var 10 (20 %) samt patienter som gjorde operation inom 

kärlkirurgi och endokrin var 2 (4 %) och 4 (8 %).  

Ångest och oro i den preoperativa vården  

I kategorin ångest och oro inkluderas tre frågor vilka redovisas i Tabell 1 nedan. Resultatet 

visar att 62 % (31) av patienterna angav att de upplevde oro och ångest i hög eller i mycket 

hög grad inför operationen. Patienterna som angav att de upplevde oro eller ångest i någon 

grad, i liten grad eller inte alls uppgick till 38 % (19). Hela 96 % (48) av patienter bedömde 

det preoperativa mötet med vårdpersonalen som positivt. Endast 4 % (2) angav att de inte 

upplevde någon skillnad efter det preoperativa mötet med vårdpersonal. Det preoperativa 

mötet med vårdpersonal minskade också patienters oro och ångest där 76 % (38) svarade i 

hög eller mycket hög grad. Däremot tyckte 24 % (12) att det preoperativa mötet minskade 

deras oro och ångest endast i någon eller i liten grad.  
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Tabell 1. Patienters oro och ångest i den preoperativa vården 

 Medelvärde 

    (SD) 

Inte 

alls 

n (%) 

I liten 

grad 

n (%) 

I någon 

grad 

n (%) 

I hög 

grad 

n (%) 

 

I mycket 

hög grad 

n (%) 

Upplevde du oro/ångest 

inför operation/anestesi? 

2,3 (1,2) 

 

1 (2) 8 (16) 10 (20) 13 (26) 18 (36) 

Upplevde du det 

preoperativa mötet med 

vårdpersonalen som något 

positivt? 

3,3 (0,8) 1 (2)   1 (2) 29 (58) 19 (38) 

Har den preoperativa 

mötet med vårdpersonalen 

minskat din oro/ångest 

inför din operation? 

3,0 (1) 2 (4) 2 (4) 7 (14) 23(46) 15 (30) 

 

Kommunikation  

Kategorin kommunikation omfattade fyra frågor (se Tabell 2). På fråga ett svarade 80 % (40) 

att de hade haft möjlighet att berätta för personalen i operationssalen om det som var viktigast 

i deras tillstånd.  Samtidigt angav 18 % (9) inte haft möjlighet att berätta om sitt tillstånd i lika 

hög grad. När det gäller förståelse var det 88 % (44) som angav att de förstod när 

anestesiologer pratade med dem medan 12 % (6) angav att de inte förstod allt vad 

anestesiologen sa till dem.  På en liknande fråga om patienter förstod när 

anestesisjuksköterskan pratade med dem i den perioperativa vården svarade 96 % (48) i hög 

eller mycket hög grad. Samtidigt visades att 30 % (15) av patienterna upplevde att personalen 

i den perioperativa vården inte samrådde med dem om frågor som rörde deras operation och 

vården efteråt. Däremot 70 % (35) tyckte att de kunde samråda med personalen om sin 

operation.  
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Tabell 2. Patienters uppfattning om kommunikation i den preoperativa vården.  

 Medelvärde 

   (SD) 

Inte alls 

 n (%) 

I liten 

grad 

 n (%) 

I 

någon  

  grad 

  n 

(%) 

I hög 

grad 

   n (%) 

 

I mycket 

hög grad 

  n (%) 

Hade du möjlighet att berätta för 

personalen på operationssalen 

vad var viktig om ditt tillstånd? 

3,2 (0,8) 

 

 2 (4)  7 (14)  19 (36)  22 (44) 

Pratade anestesiologerna med dig 

så att du förstod vad de sa? 

3,4 (0,8)   1 (2)   5 (10) 17 (34) 27 (54) 

Pratade anestesisjuksköterskan 

med dig så att du förstod vad de 

sa? 

3,4 (0,6)   2 (4) 25 (50)  23 (46) 

Samrådde personalen med dig om 

frågor som rörde din operation 

och vården efter? 

2,9 (1) 2 (4) 1 (2) 11 

(22) 

20 (40) 15 (30) 

En patient svarade inte på frågan om han hade möjligheten att berätta för personalen om det 

som var viktig om just hans tillstånd.  

En patient svarade inte på frågan om samrådde personalen om frågor som rörde hans 

operation och vården efter.  

 

 

Information  

Fyra frågor handlade om information, och resultatet redovisas i Tabell 4 nedan.  På frågan om 

patienter hade insikt och förståelse om hur operation och anestesi skulle gå till svarade 86 % 

(43) av patienterna att de hade förståelse i hög eller mycket hög grad.  Det var 14 % (7)  som 

angav saknade insikt och förståelse om operationsprocessen.  På frågan om patienterna 

upplevde oförutsedda situationer i operationssalen svarade 72 % (36) i hög eller mycket hög 

grad.  Endast 32 % (16) angav att de inte upplevde någon oväntad situation i operationssalen.  

Däremot upplevde 24 % (12) av patienterna att information om hur operation skulle gå till 

inte hade varit tillräcklig. Dock var 76 % (37) helt nöjda med den information de hade fått.  I 

fråga om det perioperativa mötet med anestesiologen svarade 76 % (38) av patienterna att de 
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fick tillräcklig information, medan 24 % (12) uppgav att informationen i det preoperativa 

mötet var otillräcklig.  

 

 

 

 

 

 Tabell 3. Patienters uppfattning om information i den preoperativa vården.  

 Medelvärde 

(SD) 

Inte 

alls 

n (%) 

I liten 

grad 

n (%) 

I någon 

grad 

n (%) 

I hög 

grad 

n (%) 

 

I mycket 

hög grad 

n (%) 

Tyckte du att det 

preoperativa mötet gav dig 

insikt och förståelse för hur 

operationen och anestesin 

går till? 

3,1 (0,9) 2 (4)  5 (10) 27 (54) 16 (32) 

Upplevde du någon 

oförutsedd väntan av något 

slag när du kom till 

operationssalen? 

3,0 (1,3) 2 (4) 7 (14) 7 (14) 6 (12) 28 (56) 

Fick du tillräcklig 

information om hur 

operationen skulle gå till? 

3,1 (0,9) 

 

 3 (6) 9 (18) 18 (36) 20 (40) 

I den preoperativa 

bedömningen med 

anestesiologen fick du 

tillräckligt information? 

3,1(0,9) 

 

 

1 (2)  11 (22) 18 (36) 20 (40) 

 

Tillfredsställelse  

Sex frågor beskriver patienters tillfredsställelse med den perioperativa vården (Tabell 4). 

Resultatet visar att 16 % (8) av patienterna upplevde att läkarna eller vårdpersonalen inte 

visade intresse när patienterna beskrev sin egen situation för dem. Däremot upplevde 84 % 

(42) av patienterna att läkarna och vårdpersonalen intresserade sig för deras 

situationsbeskrivning. På frågan om vårdpersonal visade omsorg svarade 96 % (48) i hög eller 

i mycket hög grad. Förtroendet för anestesisjuksköterskans yrkeskunskap är dock högt och 

100 % (50) av patienterna svarade att de hade förtroende i hög eller mycket hög grad. På en 
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liknande fråga som ställdes om patienternas förtroende för läkare/anestesiologers 

yrkeskunskap svarade 98 % (49) av patienterna att de hade högt eller mycket högt förtroende 

för läkare/anestesiologernas yrkeskunskap. Majoriteten av patienterna upplevde också att 

vårdpersonalen hade tillräckligt med tid för dem när de behövde det. Endast 6 % (3) angav att 

de var missnöjda och 92 % (41) angav att de var helt nöjda. 

 

Tabell 4. Patienters tillfredsställelse i den perioperativa vården  

 Medelvärde 

(SD) 

Inte alls 

 

 

n (%) 

I liten 

grad 

 

n (%) 

I någon  

  Grad 

 

n (%) 

I hög 

grad 

 

n (%) 
 

I mycket 

hög grad 

       

n (%) 

Upplevde du att 

läkarna och 

vårdpersonalen var 

intresserade av din 

beskrivning av din egen 

situation? 

3,3 (0,8)  1 (2) 7 (14) 19(38) 23 (46) 

Kände du att 

vårdpersonalen visade 

omsorg om dig? 

3,6 (0,6)   1 (2) 19 (38) 29 (58) 

Hade du förtroende för 

anestesisjuksköterskans 

yrkeskunskap? 

3,6 (0,5)    20 (40) 30 (60) 

Tyckte du att 

vårdpersonalen hade 

tillräckligt med tid när 

du behövde dem? 

3,4 (0,6)   3 (6) 26 (52) 20 (40) 

Hade du förtroende för 

anestesiologer/läkarnas 

yrkeskunskap? 

3,6 (0,5)   1 (2) 18 (36) 31 (62) 

 

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att undersöka patienters perioperativa upplevelse av vården i samband 

med operation. Studiens resultat visar att 62 % av patienterna angav att de upplevde ångest 

och oro inför operation. Patienterna tyckte inte att den preoperativa bedömningen av 

anestesiolog minskade deras oro men den upplevdes ändå som positivt. Det brister dock i 

kommunikation i den preoperativa vården då 16 % av patienterna uppgav att de inte hade 
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möjligheten att berätta för personalen i operationssalen om det som var viktigt i deras 

tillstånd. Det framgår även att patienterna upplevde att det går bättre att samtala med en 

anestesisjuksköterska jämfört med en anestesiläkare. Denna studie visar på betydande brister i 

frågan om information i den perioperativa vården. Detta visar sig genom att 72 % av 

patienterna angav att de upplevde något oförutsett i operationssalen. När det gäller 

information är det 28 % som tyckte att information om hur operation skulle gå till inte var 

tillräcklig. Patienterna kände dock högt förtroende för anestesisjuksköterskornas och läkarnas 

yrkeskompetens. Däremot uppgav 18 % av patienterna att vårdpersonalen inte visade intresse 

när de beskrev sin egen situation för dem. Dessa resultat diskuteras mer ingående i de följande 

avsnitten.  

Resultatdiskussion 

Ångest och oro i den preoperativa vården 

Ångest och oro är vanligt framför allt i den preoperativa vården. Studien visar att 62 % av 

patienterna som genomgår en operation anger att de upplever oro och ångest i hög eller 

mycket hög grad. En faktor kan vara att patienterna inte får nödvändig information om 

operationsförloppet, vilket kan leda till att ångest och oro utlöser stress där individen är rädd 

att förlora kontrollen över situationen (Rhodes et al., 2005). Detta framkom bland studiens 

enkäter där en patient markerat sin oro och ångest just för anestesin. Tidigare studier visar att 

anestesi är den främsta källan (68 %) som utlöser oro och ångest bland patienter som 

genomgår operation jämfört med kirurgin (25 %) (Hwang, Lee, Jang, Gim, & Kim, 2014; 

Carabetta, Lombardo, & Kline, 2013). Ångest är även starkt relaterat till smärtan och den 

förväntade smärtan efter operationen enligt forskning (Williams, 1993). I en studie hade 

patienter som fick en detaljerad information om just anestesin signifikant högre förståelse för 

narkossituationen. Patienter som fick information om både anestesimetod och 

smärtbehandling upplevde en signifikant förbättring när det gäller tillfredsställelse och 

välbefinnande i den perioperativa vården (Ortiz, Wang, Elayda, & Tolpin, 2013). Resultatet i 

föreliggande studie visar dock inte signifikanta skillnader och inte heller vad som utlöser oro 

och ångest hos patienter. Patienternas oro och ångest kan bero på aktuella situation såsom 

ålder, tidigare erfarenheter, komplikationer eller sjukdomar. Det visar inte heller om oro och 

ångest utlösas av anestesi eller kirurgi.  

 



21 
 

 I vår studie framkom att 76 % av patienterna ansåg att den preoperativa mötet med 

vårdpersonal minskar patienters oro och ångest medan 24 % uppger att oro och ångest inte 

minskas av det preoperativa mötet. Det kan bero på att i Sverige är det vanligt att en 

anestesiolog träffar patienten kort innan operation där information ges muntligt till patienten 

om operationens förlopp (Larsson, 2011). Detta möte är mycket kort och patienten hinner 

därför inte bearbeta den information som ges. Det kan även vara så att patienter inte vill ta 

upp läkarens tid genom att ställa frågor. En del glömmer dessutom bort att fråga eller låter bli 

det (Felley et al., 2008 ; Larsson, 2011). Det finns inte heller utrymme för anestesiologen att 

diskutera patientens omvårdnadsbehov.  

Tidigare studier visar vidare att patienter som träffar en anestesisjuksköterska preoperativt 

upplever kontinuitet i vården när samma anestesisjuksköterska är med under hela 

vårdprocessen. Patienter känner sig trygga och att kroppen är i säkra händer (Lindwall et al., 

2003). Eriksson skriver att vårdande syftar till att åstadkomma ett tillstånd av tillit och 

tillfredsställelse mellan vårdtagare och vårdgivare. Tillit mellan anestesisjuksköterska och 

patient upplevs när det finns kontinuitet i den preoperativa vården där anestesisjuksköterskan 

är ett känt ansikte för patienten sedan tidigare.  

 

Det är i detta sammanhang viktigt att bemöta patienter med respekt och ta hänsyn till helheten 

som bakgrund, personliga egenskaper och omvårdnadsbehov. Patienter träffar ofta 

anestesisjuksköterskan strax innan operationen och det begränsar informationsutbytet mellan 

patienten och anestesisjuksköterskan. Det uppskattats mer av patienter om de får träffa en 

anestesisjuksköterska tidigare före operation där samtal även kan handla om patienters 

individuella omvårdnadsbehov. Det kan vara människans fysiologiska och psykologiska 

påfrestningar som utlöser stress när individen befinner sig i en utsatt situation där kroppen 

känns hotad. Patienter önskar att samtala i en lugn miljö där tiden är avsatt till att patienten får 

ställa sina frågor och berätta om sin situation. I den preoperativa bedömning är det 

anestesiologen som ställer de flesta frågorna och patienter svara kort med ja eller nej. Det kan 

vara en faktor som ökar ångest och oro eftersom patienter får inte tillräcklig tid att ställa sina 

frågor. De frågor som ställs av anestesiologen kan skilja sig från frågor som patienten hade 

tänkt ställa. Majoriteten av patienterna i vår studie upplever det preoperativa mötet med 

vårdpersonal som positivt. Långvarig väntetid ökar patienters ångest och oro. Patienter 

behöver en trygg gemenskap och kräver pedagogiskt stöd när de väntar på en operation 

(Socialstyrelsen, 2015).  
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Kommunikation 

Bristande kommunikation i vården är den vanligaste orsaken till missförstånd mellan patient 

och vårdpersonal (Lemes et al., 2014). Föreliggande studie visar att 18 % av patienter angav 

att de inte hade möjligheten att berätta för personalen i operationssalen om det som var 

viktigast om deras tillstånd. Tidigare forskning visar att patienter upplever att deras 

kommunikationsbehov inte uppfylls i perioperativa vården där varje profession gör sitt 

moment utan att ta hänsyn till patientens individuella behov (Uitterhoeve et al., 2009).  

Lagerström & Bergbom (2006) skriver i sin artikel att patienter som får information om 

operationssalens miljö och vad som sker i operationssalen är mer delaktiga och tar en aktiv 

roll i sin vård (Lagerström & Bergbom, 2006). Patienter som väntar på en operation kan 

fundera på många emotionella frågor om operationens förlopp, komplikationer och fördelar 

(Baer & Weinstein, 2013). Det kan bero på olika faktorer. Patienten blir mottagen av flera 

personer i operationssalen där varje person uppfyller sin funktion. Det kan skapa förvirring 

och oro hos patienten där varje person utför olika uppgifter, särskilt när kommunikationen 

inte är tydlig. Operationssalen är en miljö med många högteknologiska utrustningar vilket 

känns främmande för patienterna.  

Det är inte statistiskt signifikant om patienter kan kommunicera bättre med en anestesiolog 

eller anestesisjuksköterska. Men i vår studie visade det sig att patienter ansåg att de kunde 

kommunicera bättre med anestesisjuksköterskor jämfört med anestesiologer. Tolv procent av 

patienterna uppgav att de inte förstod när anestesiologerna pratade med dem, medan 96 % 

uppgav att de har förstått i hög eller mycket hög grad när anestesisjuksköterskan pratade med 

dem.  Patienter i allmänhet önskar kommunikation med innehåll av empati och ärlighet, med 

balans av känslighet och hopp (Baer & Weinstein, 2013). Detta bekräftar även Katie 

Erikssson och säger att kommunikation ska byggas på ett ömsesidigt sätt mellan vårdare och 

vårdtagare i hälsofrämjande syfte (Eriksson, 1943a) . I en studie där preoperativ bedömning 

skedde av anestesisjuksköterskor fanns möjligheten att identifiera patienters individuella 

omvårdnadsbehov och tillsammans med patienten utforma en  omvårdnadsplan inför 

operationen  (Rudolfsson et al., 2003). Det kan bero på att anestesisjuksköteskan har nära 

kontakt med patienterna och har en pedagogisk kommunikationsförmåga. Det ingår till 

exempel i anestesjuksköterskans uppgift att föra ett omsorgfullt samtal med patienter om 

deras induviduella omvårdnadsbehov medan anestesiologer är mer intresserade av medicinska 

åtgärder. Om verksamhet tillåter är därför önskvärt att anestesisjusköterskor träffar patienter 
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innan operation för att få möjlighet att planera omvårdnaden. Denna studie visar att 

kommunikation fungerar bättre med anestesisjuksköterska jämfört med anestesiologer. Det 

kan bero på att sjuksköterskans profession grundar sig på ett humanistiskt synsätt (Larsson, 

2011).  Preoperativt besök av anestesisjuksköterska har gynsammna effekter för patienters 

omvårdnadsbehov. Patienter som får besök av anestesisjuksköterskan på den kirurgiska 

avdelningen känner sig lugnare i operationssalen (Rudolfsson et al., 2003).  

 

Etiska dilemma är förekommande inom vården och kan lösas på olika sätt. Ett exemepel är 

pliktetik som kan innebära att varje vårdhandling bör grunda sig på en giltig lag. Ett annat 

exempel är att utgå från utilitarismen och se till individuellt välbefinnande (Malmsten, 2007). 

Även om det etiska beslutsfattandet gynnar patientens välbefinnande är det omöjligt att 

uppfylla patienters alla önskningar i omvårdnad   Det är svårt att kommunicera eller bemöta 

patienter rutinmässigt, utan omhändertagande av patienter ska därför stödje sig på kunskaper 

man har förvärvat på olika sätt i bedömning av specifika situationer.   

   

Information  

Information är en viktig del som har stor betydelse för patienter som genomgår en operation.  

Patienter som väntar på en operation önskar tydlig information om operationens prognos, 

symtomhantering och komplikationer. I aktuella studie visar att 72 % av patienterna upplever 

oförutsedda situationer i operationssalen. Det är normalt att patienter får information muntligt 

kort innan operationen och det kan vara så att patienter glömmer bort viktig information eller 

att information förväxlas. Patienter förväntar sig därför skriftlig information för att läsa senare 

i lugn och ro (Lemes et al., 2014). I tidigare forskning har det framkommit att informationen 

kan brista under alla faser i den perioperativa vården, och deltagarna ansåg att mer 

information skulle minska deras oro och ångest (Davis et al., 2013). Det innebär att brist på 

information i den perioperativa vården är omfattande. Olika personer har dock olika förmåga 

att ta till sig information. För mycket information ökar risken att patienter inte tar till sig 

viktiga delar av informationen, medan för lite information kan leda till att nödvändig 

information missas. 
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I föreliggande studie upplevde 28 % av patienterna att de inte fick tillräckligt med information 

om hur operationen skulle gå till. Detta bygger på att tidigare har man trott att brist på 

specifika kunskaper om operation är fördelaktig för patienter (Williams, 1993). När patienter 

får ett dokument som beskriver risker med operationen kan det oroa dem tillräckligt mycket 

för att operationen ska avbrytas och andra sidan kan detaljerad information avspegla 

välgrundade beslut att riskerna överväger de förväntade fördelarna med operation (Felley et 

al., 2008). Katie Eriksson skriver att varje människas upplevelse är hennes egen och aldrig 

kan tolkas fullt ut av andra (Eriksson, 1943a). Varje människa har en unik inställning till livet 

vilket bestämmer över hennes sätt att uppleva och uttrycka sina känslor (Kalkas & Sarvimäki, 

1999). En faktor kan vara att anestesiologer inte lämnar detaljerad information, eftersom en 

sådan information direkt före operation kan framkalla onödig ångest hos patienten strax innan 

patienten ska till operationssalen (Burkle, Pasternak, Armstrong, & Keegan, 2013). Dock 

framkommer det i en studie att fördelarna med att offentliggöra risker med anestesi och 

kirurgi uppväger mer än den ångest som är relaterad till detaljerad information. Patienter kan 

initialt visa oro som är orsakad av att höra om risker med anestesi men detta kan övervinnas 

med effektiv pedagogisk kommunikation (Burkle et al., 2013). Patienter strävar efter konkret 

och individuellt anpassad information, muntlig och skriftlig, oavsett risker eller förmåner 

(Lithner & Zilling, 2000). Patienter som får både muntlig och skriftlig information känner sig 

signifikant mer informerade än de patienter som endast får muntlig information (Felley et al., 

2008).  

 

Att det finns både risker och fördelar med detaljerade information visar även i vår studie. 

Majoriteten av patienter i studie upplevde oförutsedda situationer i operationssalen vilket 

tyder på bristande information som ovan sagds. Det har diskuterats för- och nackdelar med 

detaljerad information till patienter som genomgår operation. Dock tycker i allmänhet 

majoriteten av patienterna att det är fördelaktigt med detaljerad information det uppväger mer 

än ångest som är relaterad till informationen (Burkle et al., 2013). Det innebär att information 

bör vara individuellt anpassad. Hänsyn bör tas till patienters erfarenhet, psykiska tillstånd och 

ålder. Brist på information, särskilt till postoperativa symtomhanteringar, kan orsaka 

komplikationer som i sin tur leder till mer vårddagar i sluten eller öppen vård. Vård skador, 

d.v.s. komplikationer som kan undvikas om allt görs som det ska, kostar samhället mer än åtta 

miljarder per år. Patienter som inte får tillräcklig information söker sig mer till vården vilket i 
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sin tur leder till längre sjukskrivningsdagar och mer kostnader för samhället och individen 

(Karlsson, 2013). 

Tillfredställelse  

Vårdkvalité ökar när patienter upplever välbehag i den preoperativa vården. Studiens resultat 

visar att patienter har mycket högt förtroende för anestesisköterskans och läkarnas 

yrkeskunskap i den perioperativa vården. Däremot upplevde 16 % av patienterna att läkarna 

eller vårdpersonalen inte visade intresse när de beskrev sin egen situation för dem. Eriksson 

menar att människan föds som en naturlig vårdare. Människan söker den professionella 

vården när den naturliga vården inte är tillräcklig för att klara sig självständigt. För att 

patienten ska känna sig trygg krävs ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse mellan patient och 

vårdare (Eriksson, 1997). Tidigare studier visar att patienter får negativa intryck och inte 

känner tillfredställelse när de upplever att vårdpersonal inte visar intresse för deras situation. 

Anestesisjuksköterskor kan ibland ge vård genom att vara mest fokuserade på sina 

arbetsrutiner utan hänsyn till patienters känslor (van der Meide et al., 2014).  Patienter känner 

sig dock inte tillfredsställda när vårdpersonal inte lyssnar på deras vårdbehov och gör olika 

insatser utan att förklara tydligt (Uitterhoeve et al., 2009). En ny studie visar att även ett besök 

efter operation av anestesiläkare ökar patienters tillfredsställelse signifikant. Patienters 

uppfattning om kontinuitet i vården ökade dessutom signifikant när samma anestesiolog 

gjorde pre-intra och postoperativ besök bland kirurgpatienter. Uppfattningen skiljer sig inte 

om postoperativt besök sker av anestesisjuksköterska eller läkare (Saal, Heidegger, Nuebling, 

& Germann, 2011). Att en narkosläkare utför preoperativ bedömning, utför anestesi och 

besöker patienter efter operation beskrivs som avgörande faktorer för patienttillfredsställelsen 

inom anestesisjukvården (Saal et al., 2011). Patienter upplever välbefinnande när det är 

kontinuitet i vården. Det spelar ingen roll om det är en anestesiläkare eller sjuksköterska. 

Patienter uppskattar när samma person träffar dem vid olika tillfällen och gör uppföljning 

under hela vårdprocessen. Det viktigaste är att patienter känner sig synliga och hörda av 

vårdpersonal som har varit med under den pre, -intra och postoperativa vården.  

 

Metoddiskussion  

En kvantitativ ansats med deskriptiv design valdes för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. En enkätundersökning med deskriptiv beskrivning är en lämplig metod när 

man vill undersöka många personer under kort tid (Polit & Beck, 2011). Denna design valdes 
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därför för att nå så många patienter som möjligt i den perioperativa vården. Det är också en 

fördel att kombinera en redan färdig och testad enkät med egna formulerade frågor 

(Henricson, 2012). För vår studie konstruerades en enkät med 29 frågor om till 16 frågor. 

Bland dessa frågor valdes 6 frågor från originalenkäten medan 10 frågor omformulerades för 

att passa studiens syfte (Pettersen et al., 2004).  

 

För att säkerställa enkätens validitet och reliabilitet gjordes en pilotstudie där 5 sjuksköterskor 

svarade på enkäten för att kontrollera att frågorna inte var stötande eller svårbegripliga. I 

resultatet av pilotstudien kunde inga svårigheter identifieras. Frågorna uppfattades spegla vad 

som avsågs att mäta. Ett fåtal av deltagarna hade frågor kring betydelsen av en del begrepp 

samt inte svarade på enstaka frågor vilket tolkas som interna bortfall. Det interna bortfallet var 

i låg grad och bedömdes inte påverka studiens resultat (Ejlertsson, 2014). Det interna 

bortfallet var förväntat eftersom studiens deltagare var tio gånger flera än pilotstudien. 

 Det finns dock alltid en risk att enkätfrågor kan misstolkas av patienterna. En svaghet med 

pilotstudien kan ha varit att deltagarna var sjuksköterskor där svåra medicinska begrepp inte 

uppmärksammades. Begrepp som används inom sjukvården kan vara främmande bland 

patienter. Till exempel begrepp som preoperativ bedömning, anestesiologi, perioperativa vård 

kan vara svårbegripligt för vissa människor vilket kan påverka studiens resultat. Det är oklart 

hur stor andel av deltagarna svarade korrekt på samtliga frågor som innehöll svåra begrepp 

samt hur många har förstod ankätens frågor. Studiens resultat hade varit mer trovärdig om 

pilotstudien hade genomförts bland patienter då risken hade varit mindre att begrepp 

misstolkas eller upplevds som stöttande. Negativa konsekvenser i studien kan vara att 

frågorna kanske har misstolkats eller upplevds obehaglig för patienter medan den etiska 

nyttan kan främja samarbetet mellan patienter och vårdpersonalen i framtiden. Studien kan 

belysa brister i den perioperativa vården vilket på sikt kan vara underlag till bättre vårdkvalité.   

 

Enkätundersökningar kan utföras på många olika sätt. I detta fall valdes besöksenkäter vilket 

är bekvämt och enkelt.  Författarna befann sig på den valda postoperativa avdelningen och 

distribuerade enkäterna tillsammans med avdelningspersonalen. En risk kan vara att enkäten 

inte når hela populationen vilket kan påverka studiens validitet, eftersom studien genomfördes 

under begränsade antal dagar och tider. Det gjordes ett bekvämlighetsval genom att välja 

patienter som fanns tillgängliga under samtliga dagar studien genomfördes. Om en metod är 

reliabel ska även samma resultat visas om studien görs upprepade gånger (Henricson, 2012). I 
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den valda postoperativa avdelningen sker dagliga operationer med stora patientvariationer. 

Det medför att resultat kan bli annorlunda om en liknande studie upprepas. Resultatet kan 

påverkas av det låga antalet deltagare och den stora patientvariationen bland olika kirurgiska 

enheter, och även årstider spelar roll för vilka patientkategorier som opereras mest. Det 

innebär att slumpen kan ha spelat roll för studiens resultat. 

 

 En styrka i studien är att deltagarna tillhörde flera kirurgiska kategorier och representerade 

fem olika kirurgiska specialiteter: urologi, mag-tarmkirurgi, endokrin kirurgi, kärlkirurgi och 

ortopedi vilket ökar validitet i studien. Studiens resultat kan inte generaliseras till en större 

population på grund av lågt antal deltagare men kan vara ett underlag till ett större projekt 

inom samma område. I studien fanns stor åldersspridning och jämlikt antal män och kvinnor. 

Av de 60 enkäter som delades ut besvarades 59 enkäter, där 50 enkäter användes till studien. 

Enkäter som exkluderades var inte fullständigt ifyllda och variabler på kön och ålder 

saknades. Enkäter delades inte heller ut till patienter som tackade nej. Det låga bortfallet 

berodde troligen på att författarna dagligen var på plats och såg till att enkäter delades ut till 

patienterna som gav sitt samtycke. Därmed kunde följsamheten till enkätinsamling och 

utdelning snabbt bedömas, vilket har förbättrat svarsfrekvensen. Att personligen distribuera 

enkäten har sina fördelar i undersökningen jämfört med andra insamlingsmetoder (Polit & 

Beck, 2011). En fördel med personlig distribution av enkät är att man kan förklara för 

patienter om forskningsbetydelsen, studiens syfte och svara på eventuella frågor.  Det interna 

bortfallet i studien var lågt och bedöms inte påverka studiens resultat. Samtidigt finns alltid 

risken att enkätfrågorna kan missuppfattas av deltagarna (Ejlertsson, 2005).  
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Slutsats 

De främsta resultaten har visat att de flesta patienter anger att de upplever oro och ångest i den 

perioperativa vården. Däremot upplevdes mötet med vårdpersonal positivt, dock utan att 

minska deras ångest och oro. Brist på information fanns i hög grad i den perioperativa vården 

där de flesta patienter angav att de upplevde oförutsedda situationer i operationssalen. Det 

framkom även att patienterna ansåg att informationen inför operationen var otillräckligt.  

Patienter ansåg att de hade lättare att samtala med anestesisjuksköterskor jämfört med 

anestesiläkarna, men patienter hade högt förtroende för läkarnas yrkeskompetens. Trots det 

upplevde patienter att vårdpersonal inte visade intresse när de beskrev sin egen situation i den 

preoperativa vården.    

Studiens resultat ger viktig information till kvalitetsbearbetning inom den preoperativa 

vården, eftersom den visar patienters upplevelse när brist på information och kommunikation 

uppstår. Det kan vara ett underlag till vidare forskning för att öka vårdkvalitén för patienter 

som genomgår operation.  
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 

 

                                                                                                                   Bilaga 1  

                                  Till verksamhetschefen på centraloperation 

 

Hej vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

anestesivård, vi vill göra vår magisterexamen inom anestesi. Vi vill undersöka den 

perioperativa upplevelsen gällande information, kommunikation och bemötande bland 

patienter som genomgår någon form av operation. Vi önskar tillstånd att dela ut enkät till 

patienter som uppfyller våra kriterier.  Enkäten innehåller 17 frågor. För varje fråga framgår 

fem påstående som deltagarna kan kryssa i. Vi kommer att lämna information skriftligt och 

muntligt till patienter samt samtycka för deltagandet kommer att tillfrågas. I enkäten behöver 

patienter endast ange sitt kön/ålder och typ av operation. Att svara enkäten kommer att ta 5-10 

minuter och deltagandet är frivilligt.  

Undersökningen avses att äga rum under mars-april 2015 

Tack på förhand. 

Kontakta oss vid eventuella frågor 

Olga Iosipova     Qasim Amini 
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   0737- 36 29 58                                        0736- 64 82 15 

  valentina_iool@msn.com                    qasim2009@live.se  
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

Undersökning av patienters perioperativa upplevelse.                          

Avsikten med detta frågeformulär är att få veta mera om patienters upplevelse av vården i 

den perioperativa processen. Målet är att förbättra vårdens kvalitet.  

Dina erfarenheter är viktiga för oss och vi hoppas att du vill avsätta några minuter till att 

svara på frågorna tänk inte för länge på varje fråga när du svarar, det vi önskar är din 

spontana bedömning. Tänk på att alla svarsalternativen kan användas, men sätt bara ett 

kryss på varje fråga. Vi ber dig kryssa i mitt i rutan. 

 

Så här:   Inte så här: 

Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och inga enskilda 

personer kommer att kunna identifieras. Deltagandet till studien är frivilligt och kan avbrytas 

utan att ange orsak.  

 

 Ja, jag samtycker till att delta i undersökningen. 

 

 

Kön                             r                               Ålder  

 

Vilken typ av operation har du gjord?  

 

Ortopedi        Kärlkirurgi       Mage-tarm kirurgi        Urologi           Endokrin  

 

                                                                                                                                                                                        

Ansvariga 

Qasim Amini & Olga Iosipova  

Vår handledare är: 

Björn Wikehult 

Med. Dr. Klinisk lektor 

Bjorn.wikehult@surgsci.uu.se 
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1 Hade du möjlighet att berätta för 
personalen på operationssalen om 
vad var viktigt om ditt tillstånd? 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

2 Pratade anestesiologerna med dig 
så att du förstod vad de sa?  
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

3 Pratade anestesisjuksköterskan 
med dig så att du förstod vad de 
sa?  
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

4 Upplevde du att läkarna och 
vårdpersonalen var intresserade av 
din beskrivning av din egen 
situation? 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

5 Samrådde personalen med dig om 
frågor som rörde din operation och 
vården efter? 
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

6 Kände du att vårdpersonalen 
visade omsorg om dig? 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

7 Hade du förtroende för anestesi-
personalens yrkeskunskap?  
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

8 Har den preoperativa mötet med 
vårdpersonalen 
minskat din oro/ ångest inför en 
operationen? 
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 
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9 Upplevde du det preoperativa mötet 
med vårdpersonalen som något 
positivt? 
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

10 Tyckte du att det preoperativa 
mötet gav dig insikt och förståelse 
för hur operationen och anestesin 
går till? 
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

11 Tyckte du att vårdpersonalen hade 
tillräckligt med tid när du behövde 
dem?  
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

12 Hade du förtroende för 
anestesiologer/ läkarnas 
yrkeskunskap? 
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

13 Upplevde du någon oförutsedd 
väntan av något slag när du kom till 
operationssalen? 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

14 Fick du tillräcklig information om 
hur operationen skulle gå till? 
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

15 Upplevde du oro/ångest inför 
operation/anestesi? 
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 
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Tack för din medverkan! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 I den preoperativa bedömningen 
med anestesiologen fick du 
tillräckligt information? 
 

Inte alls 

 

 

 

I liten grad 

 

 

 

I någon grad 

 

 

 

I hög grad 

 

 

 

I mycket 
hög grad 

 

 

 


