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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är vanliga och leder till långa vårdtider, lidande för 

patienterna och höga kostnader för sjukvården. Målet med den preoperativa duschen med 

klorhexidintvål, byte av kläder och sänglakan efter duschen är att minska de negativa 

konsekvenserna. Det blir vanligare att preoperativa förberedelser görs i det egna hemmet eller 

på patienthotell, som en slags egenvård, för att sedan läggas in på preoperativ avdelning för 

resterande preoperativa förberedelser. För att detta ska lyckas krävs det relevant information 

från vårdpersonal och sjuksköterskorna har ett stort ansvar och plikt att förse patienterna med 

nödvändig information. Syfte: Att belysa hur patienter upplevde informationen om och 

genomförandet av preoperativa förberedelser i hemmet eller på patienthotell.  Metod: En 

empirisk kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades 

enligt Granheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys på manifest nivå. Urvalet 

genomfördes ändamålsenligt. Deltagarna i studien bestod av 13 patienter från en preoperativ 

avdelning i Mellansverige. Resultat: Deltagarna var övergripande nöjda med den 

preoperativa informationen och att utföra förberedelserna i hemmet eller på patienthotell. 

Individuella faktorer påverkade upplevelserna av den preoperativa informationen och 

beroende på individens förutsättningar varierade upplevelserna av de preoperativa 

förberedelser i hemmet eller på patienthotellet. Slutsats: Större delen av patienterna upplevde 

att den preoperativa informationen och att utföra de preoperativa förberedelserna i hemmet 

eller på patienthotell var positivt. Vissa faktorer gjorde upplevelserna negativa, dessa faktorer 

var individuella. Resultatet anses skapa större patientförståelse och belyser positiva och 

negativa delar av den preoperativa vården.  

 

Nyckelord: Egenvård, Information, Preoperativa förberedelser, Upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

Background: Nosocomial infections are common and lead to long hospital stays and 

suffering for patients beside high costs for hospitals. The aim of preoperative shower with 

chlorhexidine soap, change of clothes and bed sheets after the shower is to reduce this. It is 

common that patients conduct the preoperative preparations in their own home or at a patient 

hotel, as a kind of self-care, then they are admitted to the preoperative ward for the remaining 

preoperative preparations. For the self-care to succeed they need relevant information from 

health professionals and nurses have a responsibility and duty to provide patients with 

necessary information. Aim: The aim of the study was to highlight patients' experiences about 

the preoperative information and the implementation of the preoperative preparations in their 

own home or at a patient hotel. Method: An empirical qualitative study with semi-structured 

interviews. The material was analysed according to Graneheim and Lundman's qualitative 

manifest content analysis. Patients were included through a purposive sampling and 13 

patients from a preoperative ward in central Sweden participated in the study. Results: The 

participants were overall satisfied with the preoperative information and carrying out the 

preparations at home or in a patient hotel. Individual factors affected the experience of the 

preoperative information and due to individual circumstances the experiences of preoperative 

preparation at home or at a patient hotel varied. Conclusion: Most of the patients felt that the 

preoperative information and the implementation of the preoperative preparation at home or 

in a patient hotel were positive. Certain factors were experienced negative, these factors were 

individual. Based on the results of this study greater patient understanding is created and it 

highlights the positive and negative elements in the preoperative self-care.  

 

Keywords: Experiences, Information, Preoperative preparations, Self-care 
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BAKGRUND 

Preoperativa förberedelser 

De flesta patienter som idag ska genomgå en operation skrivs in samma dag, vilket innebär att 

många av de preoperativa förberedelserna sker dels inom öppenvården och dels på olika 

sjukhusmottagningar (Berntzen et al., 2011). Den första preoperativa duschen med 

bakteriedödande klorhexidintvål, byte av sänglakan och kläder efter duschen kan även utförs i 

det egna hemmet dagen innan operationen. Målet med förberedelserna är att minska 

vårdrelaterade infektioner och vårdtider för patienter, då vårdrelaterade infektioner ökar 

vårdtiden, dödligheten och kostnader (Socialstyrelsen, 2006). För att målet ska nås behöver 

patienten lämplig information om hur de preoperativa förberedelserna ska gå till och därför 

blir informationen även en del av den preoperativa förberedelsen. Informationen ska bland 

annat innehålla hur den preoperativa duschen med klorhexidintvål ska gå till, det kirurgiska 

ingreppet och om eventuell fasta (Hambraeus & Tammelin, 2013).  

Vårdrelaterade infektioner 

En vårdrelaterad infektion definieras som en infektion som uppkommer hos en person inom 

slutenvård eller på grund av en åtgärd såsom diagnostik, behandling eller omvårdnad inom 

övrig vård och omsorg. Det kan också vara en infektion som vårdpersonal får till följd av sin 

yrkesutövning. Den vårdrelaterade infektionen beror på mikroorganismer som har spridit sig 

genom exogen eller endogen smittspridning (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 

2014).  

 

Det största hotet mot patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården är vårdrelaterade 

infektioner. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste granskning av skador inom 

somatisk slutenvård visade det sig att 35% av alla skador berodde på vårdrelaterade 

infektioner. De vårdrelaterade infektionerna minskar inte i önskad takt, därför finns det sedan 

år 2011 en nationell överenskommelse mellan staten och SKL. Målet med överenskommelsen 

är att minska antalet skador inom vården genom att stärka patientsäkerhetsarbetet inom 

Sveriges landsting och kommuner. En viktig del i detta arbete är punktprevalensmätningarna 

av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (SKL, 2014).  
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Den preoperativa duschen 

Den preoperativa duschen ingår i förberedelserna inför vissa kirurgiska behandlingar och då 

tvättar sig patienten med klorhexidinlösning. Det innebär att hela kroppen och håret tvättas 

med klorhexidinlösning för att minska patientens normalflora av bakterier. Denna tvätt utförs 

två gånger vid samma tillfälle och målet är att minska antalet bakterier på patienten och 

därmed minska postoperativa infektioner (Melhus, 2010). Enligt FASS (2015) har klorhexidin 

en baktericid effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier. Gramnegativa 

bakterier är mindre känsliga än grampositiva bakterier medan virus, bakteriesporer och 

tuberkler påverkas inte. Förutom den baktericida effekten har klorhexidin en kvardröjande 

antibakteriell effekt och efter tre dubbelduschar har bakteriefloran reducerats kraftigt.  

 

Enligt en studie från 2011 är klorhexidinets effektivitet direkt relaterad till dess kontakttid. De 

rekommenderar att använda 4% klorhexidin med ett minimum av två minuters kontakttid 

innan det kirurgiska snittet ska göras (Stinner, Krueger, Masini & Wenke, 2011). Dock finns 

det studier som har visat att klorhexidin inte har den positiva effekten på postoperativa 

infektioner som tidigare ansetts. I en review som inkluderade 16 olika studier med 24 346 

patienter visade resultatet att 6,8% av de patienter som duschat med klorhexidin fick en 

postoperativ infektion jämfört med 7,2% av det patienter som duschade med tvål och vatten 

(Chlebicki, Safdar, O'Horo & Maki, 2012). Klorhexidinets effektivitet ifrågasätts även i en 

översiktsartikel. Sex studier med 10 007 patienter granskades i Chochranes databas och då 

kunde inte någon evidens hittas för att stödja att den preoperativa duschen med klorhexidin 

skulle minska postoperativa infektioner (Grelle et al., 2008).     

Information 

Inför de preoperativa förberedelserna krävs information från vårdpersonal och det är deras 

plikt att tillhandhålla lämplig information. Enligt tidigare studier är informerade patienter 

mindre stressade och känner att de har kontroll över situationen (Berntzen et al., 2011). I en 

studie gjord av Gronnestad och Blystad (2004) visade studiens resultat att god och tillräcklig 

information är av stor betydelse, men också att informationen ska bidra till att skapa trygghet 

och hopp.  

 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att i samband med undersökningar eller 

behandlingar, exempelvis kirurgiskt ingrepp, är det sjuksköterskan som ansvarar för 

patientens välbefinnande och trygghet. Det innebär att sjuksköterskan ofta har det yttersta 



 

3 

 

ansvaret att informera patienten och kontrollera att de preoperativa förberedelserna är utförda 

(Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att ge upprepad muntlig information som ger patienten 

möjlighet att ställa eventuella frågor. Att kombinera den muntliga informationen med skriftlig 

är viktigt så att patienten kommer ihåg vad som sagts (Hambraeus & Tammelin, 2013). 

 

Dock visar studier att informationen från vårdpersonal ibland brister. I en studie av Fraczyk 

och Godfrey (2010) fyllde 275 patienter från allmän kirurgi och urologi i enkäter om vilken 

preoperativ bedömning de hade fått och hur nöjda de var med den. Studiens resultat visade att 

majoriteten av patienterna var nöjda med den preoperativa bedömningen, dock visade också 

resultatet att det fanns brister i informationen och kommunikationen (ibid.). En annan studie 

som undersökte vad patienter inom ortopedin ansåg om den preoperativa informationen 

visade att den preoperativa informationen var bra men att vissa delar fattades såsom övningar 

för postoperativ djupandning, hostning, postoperativ smärtbehandling och nutritionen efter 

operationen (Chetty & Ehlers, 2009). En studie på en akutmottagning som undersökte 

patienters förståelse av instruktioner och medvetenhet om brister i förståelsen visade att 

många patienter förstår inte sin vård eller instruktioner som de har fått. Studien visade även 

att de flesta patienterna inte är medvetna om sin brist på förståelse (Engel et al., 2009).  

 

Patienters inlärning och följsamhet 

En av de viktigaste faktorerna som påverkar patienters inlärning är den inlärningsstil som 

patienten föredrar. Vissa föredrar att se och läsa sig till informationen, medan andra föredrar 

att lyssna och tala, exempelvis genom en diskussion med vårdpersonal eller upprepa 

informationen högt för sig själva. Sjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka om 

patientens förmåga till inlärning är nedsatt. Det är också viktigt att innan informationen ges ta 

reda på vad patienten vill veta. Detta leder till att eventuella frågor och/eller rädslor kan 

elimineras innan sjuksköterskan fortsätter berätta om övrig information. Det är viktigt att 

informationen som är absolut nödvändig ges först då patienter inte kan ta in för mycket 

information på en gång. Sjuksköterskan kan be patienten upprepa med egna ord vad han eller 

hon har berättat om (McNeill, 2012).   

 

I en svensk studie från 2004 intervjuades patienter om de hade förstått informationen om den 

preoperativa duschen och om de hade följt dessa instruktioner när de genomförde duschen i 

sitt egna hem. Det visade sig att 23 av 24 intervjuade patienter ansåg att de hade förstått 

informationen och att 22 av 23 hade följt informationen när de genomförde duschen 
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(Lindskog & Idvall, 2004). En fransk studie visade att patienternas följsamhet var större hos 

de som var inneliggande på en avdelning jämfört med de som gjorde den preoperativa 

duschen i hemmet. De patienter som genomförde duschen hemma och inte fått någon 

information var de som hade lägst följsamhet till riktlinjerna (Borgey et al., 2011).  

 

Den preoperativa avdelningen 

Den preoperativa dagavdelningen på ett sjukhus i Mellansverige, där denna intervjustudie 

genomförts, är uppdelad i två sektioner. Den ena sektionen är för patientinskrivning och den 

andra är operationsförberedande. Hit kommer patienter för att skrivas in inför sin planerade 

operation och efter inskrivningen åker patienten hem eller till ett bokat patienthotell, för att 

sedan komma tillbaka på operationsdagen (Personlig kommunikation med Å. Nilsson, 

avdelningschef, 4 november 2015). Ett patienthotell är ett alternativ för patienter som kommer 

utanför landstinget för att genomgå det kirurgiska ingreppet. Genom ett samarbete mellan 

sjukvården och patienthotell kan patienter erbjudas en hemlik miljö och individanpassad kost 

utefter patientens specifika behov. Sedan finns det variation mellan olika patienthotell och vad 

de kan erbjuda, exempelvis har vissa patienthotell vårdpersonal på plats och medicinsk 

trygghet finns (Socialstyrelsen, 2015).  Det innebär att patienterna inte kommer till en 

vårdavdelning förrän efter operationen och de kommer då direkt från Centraloperations 

uppvakningsavdelning. Idén med denna preoperativa dagavdelning är att minska 

smittspridningen och att förkorta vårdtiderna, därmed minska risken för postoperativa 

infektioner. Bakgrunden till den preoperativa dagavdelningen är att för cirka tre år sedan såg 

patientförsäkringsnämnden en ökning av infektioner hos patienter med proteser (Personlig 

kommunikation med Å. Nilsson, avdelningschef, 4 november 2015). Då startades kampanjen 

PRIS (Protes Relaterade Infektioner Ska Stoppas) som är ett samarbete mellan svenska 

Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkareföreningen, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, 

Sektionen för Ortoped-kirurgisk rehabilitering inom Fysioterapeuterna, Riksföreningen för 

operationssjukvård, Svensk Förening för Vårdhygien och Landstingens ömsesidiga 

försäkringsbolag (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag [LÖF], 2015). De bjöd in alla 

Sveriges opererande enheter och de började undersöka hur patienterna förbereddes och 

vårdades från inskrivning till utskrivning. Brister påvisades, vilket bland annat ledde till att 

alla operationskläder som vårdpersonalen bär ska vara i papper, filter i operationssalarna 

byttes ut och att kirurgdivisionen på detta sjukhus öppnade denna preoperativa avdelning. 

Avdelningen har idag cirka 12 vårdplatser och där jobbar sex sjuksköterskor, två 
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undersköterskor och en receptionist (Personlig kommunikation med Å. Nilsson, 

avdelningschef, 4 november 2015).  

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems definition av egenvård är något människan gör för 

sig själv och att människan lär sig dessa färdigheter i samspel med andra människor. 

Egenvård blir en handling som är målinriktad och medveten. Orems omvårdnadsteori innebär 

att varje människa har en kapacitet till egenvård. I vissa fall kan det vara så att människan inte 

har förmågan eller kraften till egenvård och är då i behov av omvårdnad. Omvårdnaden 

innebär att försöka återställa balansen mellan de krav på egenvård som ställs och förmågan att 

kunna möta dessa krav, genom att kompensera det människan själv inte klarar av och stödja 

henne till att återfå sin förmåga (Gustin & Lindwall, 2012). Dorothea drömde om en värld där 

omvårdnad inte ska behövas. Utifrån detta utvecklade hon tre olika teorier (Hartweg, 1991).  

 

Theory Of Self-Care Deficit (Brist på egenvård)  

Grundtanken i denna teori är att individer då och då blir påverkade av begränsningar som gör 

att de inte kan möta sina behov av egenvård. Dessa begränsningar kan uppstå på grund av 

hälsotillstånd exempelvis diabetes eller på grund av interna eller externa förhållanden. Ett 

exempel på ett internt förhållande är ålder och exempelvis oväntad död inom familjen kan 

beskrivas som ett externt förhållande. Orem menar att omvårdnad måste vara legitim, detta 

innebär att relationen mellan en sjuksköterska och patient är baserad på det förhållande som 

gör att patienten är i behov av omvårdnad (Hartweg, 1991). 

 

Theory of Self-Care (Egenvård och beroende vård) 

Denna teori föreslår ett svar till frågan vad egenvård är och vad beroende vård är. Två idéer 

kring egenvård är betonat i denna teori. Egenvård som en inlärd handling och egenvård som 

en avsiktlig handling. Egenvård som en inlärd handling skapas genom att interagera och 

kommunicera med större sociala grupper. Detta innebär att egenvård som handling blir olika 

beroende på vilken social och kulturell bakgrund individen kommer ifrån. Egenvård som en 

avsiktlig handling är inte instinktiv eller reflexmässig utan utförs rationellt när det behövs. En 

sådan handling är exempelvis när kvinnor själva undersöker sina bröst för att eventuellt 

upptäcka knölar, medan andra kvinnor inte gör detta. Orem menar att alla individer har en 

potentiell förmåga och motivation till att vårda om sig själv och familjemedlemmar. Bara för 

att den potentiella förmågan och motivationen finns innebär det inte att alla söker kunskap 
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och gör något åt det. Beroende vård beskrivs som när egenvård inte har utvecklats, att 

personen inte mognat eller att förmågan till egenvård har blivit ogenomförbart. Ett sådant 

exempel är spädbarn som inte ännu har hunnit utveckla förmågan till egenvård och då måste 

familjemedlemmar hjälpa till (Hartweg, 1991). 

 

Theory of Nursing System (Omvårdnadssystemet) 

Denna teori inkluderar de andra två teorierna som nämnts ovan och teorin förklarar 

förhållandet mellan omvårdnadens handlingar och roll samt patientens handlingar och roll. 

Grundtanken är att sjuksköterskor har förmågan att bedöma om omvårdnad är nödvändig eller 

legitim. Sjuksköterskan avgör om en existerande eller potentiell brist finns i förhållandet 

mellan förmågor och krav på handling i situationer som innefattar hälsan hos en individ. Om 

ett bristande förhållande finns mellan detta är det sjuksköterskans uppgift att upprätta en 

vårdplan som identifierar vad som behövs göras och av vem. Detta kan vara en 

familjemedlem, patienten själv eller sjuksköterskan. Dessa handlingar av sjuksköterskan, 

patienten och/eller den som ger beroende vård är tillsammans kallad The Nursing System. 

Målet med detta system är att öka patientens förmågor att bemöta ett behov och att själv 

kunna ha förmågan att genomföra egenvård (Hartweg, 1991). 

 

Denna omvårdnadsteori valdes på grund av att de preoperativa förberedelserna i hemmet eller 

på patienthotell inte är en del av det vanliga dagliga livet och det ställer krav på patienter att 

utföra egenvård.   

 

Problemformulering 

Tidigare studier visar att information inför en operation är väldigt viktigt för patienter, dock 

visar studier också att det finns brister i den givna informationen (Fraczyk & Godfrey, 2010). 

I Socialstyrelsens kunskapsunderlag för att förebygga vårdrelaterande infektioner (2006) 

framgår det att preoperativa förberedelser minskar vårdrelaterade infektioner vilket resulterar 

i minskad dödlighet, vårdtider och kostnader (ibid.). Idag utför många patienter en del av de 

preoperativa förberedelserna i det egna hemmet eller på patienthotell vilket ställer krav på 

vårdpersonalen att ge information om detta, men det ställer också krav på patienten att kunna 

utföra förberedelserna som egenvård. Vid sökningar i databaser efter tidigare studier om 

patienters upplevelser av preoperativa förberedelser i hemmet eller på patienthotell hittades 

inga studier i ämnet. Därför väcktes ett intresse att undersöka hur patienter upplevde 
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informationen om och att genomföra de preoperativa förberedelserna i hemmet eller på 

patienthotell, och därmed få ökad kunskap inom detta område.   

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa hur patienter upplevde informationen om och 

genomförandet av de preoperativa förberedelserna i hemmet eller på patienthotell. 

 

METOD 

Design 

Studien är en empirisk kvalitativ intervjustudie som valdes för att besvara studiens syfte. Den 

kvalitativa ansatsen är enligt Henricson och Billhult (2012) lämplig då personers erfarenheter 

och upplevelser ska studeras. Det är även passande då data används för att skapa förståelse 

och insikt (ibid.). I denna studie blir patienters uttalade ord om hur de upplevde preoperativ 

information och förberedelser föremål för analys och tolkning.  

Urval 

Deltagarna bestod av sju män och sex kvinnor i åldrarna 39 till 76 år, vilka rekryterades från 

en preoperativ avdelningen på ett sjukhus i mellan Sverige. Rekryteringen skedde under tre 

dagar. Totalt tillfrågades 14 patienter att delta, men en avböjde och därför blev antalet 

deltagare i studien 13 patienter. Utav de som valde att delta i studien hade tre patienter utfört 

de preoperativa förberedelserna på ett patienthotell, medan 10 patienter utförde det i sitt eget 

hem. Urvalet var ändamålsenligt, då de patienter som kom till vårdavdelningen under 

datainsamlingsperioden och uppfyllde studiens inklusionskriterier tillfrågades om deltagande i 

studien. Enligt Henricson och Billhult (2012) är ändamålsenligt urval passande då personer 

väljs ut för att kunna ge informationsrika beskrivningar av ett fenomen, för att kunna skapa ett 

underlag och därigenom besvara studiens syfte (ibid.). Denna studies ändamålsenliga urval 

syftar till personer som utfört preoperativa förberedelser i hemmet eller på patienthotell och 

som lades in på den preoperativa avdelningen.    

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara svensktalande, genomgå en planerad 

operation, innan operationen ha fått muntlig eller skriftlig information om de preoperativa 

förberedelserna och sedan utfört en del av de preoperativa förberedelserna i hemmet eller på 

ett patienthotell. Exklusionskriterier var personer med dokumenterat kognitiv 

funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom, sängbundna personer samt personer under 18 år. 
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Avdelningens rutiner  

Innan patienterna skrivs in på den preoperativa avdelningen träffar de olika professioner på de 

olika mottagningarna beroende på vilket kirurgiskt ingrepp de ska genomgå. Under detta 

besök får patienten information om det kirurgiska ingreppet, de preoperativa förberedelserna, 

läkemedel, sjukgymnastik och narkosen. De preoperativa förberedelserna är dusch med 

klorhexidinlösning, fasta, administrering av läkemedel, byte av sängkläder och kläder efter 

dusch. Den preoperativa informationen och de preoperativa förberedelserna varierar beroende 

på vilket kirurgiskt ingrepp patienten ska genomgå.  Kirurgen bedömer om patienten klarar av 

att vara hemma dagen innan operation och göra de preoperativa förberedelserna i sitt eget 

hem eller på ett patienthotell.  Sedan skrivs patienterna in på den preoperativa avdelningen 

och där får de ytterligare information av olika professioner angående deras kirurgiska ingrepp. 

Ytterligare preoperativa förberedelser utförs på avdelningen som endast får utföras av 

vårdpersonal, exempelvis inläggning av perifer venkateter och administrering av 

läkemedelsinfusioner (Personlig kommunikation med Å. Nilsson, avdelningschef, 4 november 

2015). 

Datainsamlingsmetod 

Enligt Danielsson (2012) kan för detaljerade frågor förstöra interaktionen i intervjusituationen 

och intervjuaren kan bli för styrd (ibid.). Därför utfördes datainsamlingen genom 

semistrukturerade intervjuer med hjälp av en i förhand utarbetad intervjuguide (se bilaga 1). 

En intervjuguide ger, enligt Danielsson (2012), möjlighet att få med de mest väsentliga 

frågorna inom den tidsram som finns (ibid.). Öppna frågor användes och följdfrågor ställdes 

beroende på vad patienterna svarade. Intervjuguiden innehöll två bakgrundsfrågor, fem 

huvudfrågor samt en till fyra följdfrågor till varje huvudfråga. Frågorna berörde hur de blev 

informerade inför sin operation, när, var och hur de blev informerade, vem som gav 

informationen och hur de upplevde att informationen var. Dessutom tillfrågades patienterna 

hur de upplevde att göra de preoperativa förberedelserna i hemmet eller på patienthotell, om 

informationen var tillräcklig för utförandet, vad de hade för känslor att göra förberedelserna 

utanför sjukhuset samt hur de upplevde att vara hemma eller på patienthotell dagen innan 

operationen.  
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Tillvägagångssätt 

Godkännande för att utföra studien på avdelningen inhämtades genom kontakt med 

avdelningens verksamhetschef via e-post (se bilaga 2). 

Ett informationsbrev (se bilaga 3) utformades till patienterna om studien och dess syfte. Tre 

olika preoperativa mottagningar som innefattade olika områden inom ortopedi och kirurgi 

kontaktades via telefon. De informerades om studien och tillfrågades om de kunde skicka med 

informationsbrevet till patienter tillsammans med övrig information inför operationen. 

Informationsbrevet skickades via mail till de olika preoperativa mottagningarna. På 

mottagningarna träffar patienterna olika yrkeskategorier såsom läkare, anestesisjuksköterska, 

grundutbildad sjuksköterska och fysioterapeut för information och annan förberedelse inför 

den planerade operationen. Tillsammans med den informationen lämnades studiens 

informationsbrev ut till alla patienter som förväntades bli inlagda på den preoperativa 

avdelningen under datainsamlingens gång. Detta för att förbereda patienterna på att en 

intervjustudie skulle genomföras på avdelningen och att de eventuellt kunde bli tillfrågade att 

delta i studien. De fick då tidig information om studien och kunde fundera på deltagande.  

Sjuksköterskorna på den preoperativa avdelningen blev informerade om studiens inklusions- 

och exklusionskriterier och hjälpte till att rekrytera patienter enligt kriterierna. 

Sjuksköterskorna informerade och tillfrågade patienter om medverkan i studien. Därefter 

informerade författarna muntligt, de som hade valt att delta, om studien syfte och 

tillvägagångssätt samt delade ut det skriftliga informationsbrevet så de kunde läsa om studien 

och dess syfte igen. Muntligt medgivande lämnades till författarna om patienterna valde att 

delta. 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar på den preoperativa avdelningen där patienterna var 

inskrivna inför sin operation. Frågorna bestod först av bakgrundsfrågor för att lätt kunna starta 

en konversation sedan ställdes huvudfrågor med följdfrågor för att få svar på studiens syfte. 

Intervjufrågorna pilottestades på oberoende kurskamrat för att säkerställa att frågorna var lätta 

att förstå och för att träna intervjuteknik. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och 

stödanteckningar fördes samtidigt. Enligt Danielson (2012) kan ansiktsuttryck och 

kroppsspråk registreras genom stödanteckningar som kan komma till nytta under 

analysarbetet (ibid.). Deltagarna tilldelades en siffra utefter den ordning de intervjuades för att 

behålla deras anonymitet. Intervjuerna utfördes i ett enskilt rum på avdelningen och varje 

patientintervju varade cirka 10-15 minuter. Författarna turades om att utföra intervjuerna och 
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föra skriftliga anteckningar. Efter datainsamlingen analyserades materialet och bearbetades 

gemensamt. Efter studiens slut kommer all insamlad data att förstöras. 

Forskningsetiska överväganden 

Godkännande för att utföra studien inhämtades hos verksamhetschefen på avdelningen och 

ytterligare granskning av etisk kommitté ansågs inte relevant då studien genomfördes som en 

del av högskolearbete, vilket omfattas av lagen och förordningen om etikprövning om 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

I alla studier som involverar människor ska informerat samtycke inhämtas (Codex, 2015). 

Deltagarna i studien fick därför muntlig och skriftlig information om studiens syfte och alla 

som deltog i studien lämnade muntligt samtycke. Deltagarna informerades om att det var 

frivilligt att delta och att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet i studien. 

Det är viktigt att skydda individernas integritet och personliga information 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). På grund av detta genomfördes intervjuerna anonymt och 

deltagarna tilldelades ett numeriskt värde, samt att intervjuerna utfördes i ett avskilt rum. 

Sjuksköterskorna på avdelningen gav förslag vilka patienter som var lämpliga utifrån 

inklusions- och exklusionskriterierna men visste inte sedan vilka som tackade ja eller nej till 

deltagande eller vilket numeriskt värde de tilldelades. Deltagarna tillfrågades endast om 

födelseår, deras namn och hela personnummer tillfrågades och angavs aldrig.   

Risken med studien kunde vara att deltagarens stress och oro ökade inför operation, men 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. En annan risk var att den 

information som gavs av deltagarna kanske för dem upplevdes som utlämnande, men ingen 

annan än författarna hade tillgång till den information som lämnades. Deltagarna 

informerades även om att inspelad data och anteckningar skulle förstöras efter studien för att 

ytterligare skydda deras integritet och personliga information. All data rörande deltagarna 

förvarades i författarnas mobiltelefoner och datorer. I den förvarade data fanns aldrig något 

namn eller hela personnummer på deltagarna angivet.  

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys på manifest nivå. Den manifesta nivån innebär att analysen av 

transkriberingarna behandlar och beskriver de synliga och uppenbara komponenterna. 

Intervjuernas transkriberingar lästes igenom och delades sedan in i meningsbärande enheter, 
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vilket är meningar eller fraser från transkriberingarna som tagits ut för att besvara studiens 

syfte. Meningsenheterna kondenserades för att få fram det centrala i texten. De kondenserade 

meningsenheterna sammanfattades till koder som kortfattat förklarade textens innehåll. 

Därefter delades koderna in i subkategorier för att förklara patienternas upplevelser. Dessa 

subkategorier delades slutligen in i kategorier. Exempel på analysprocessen av 

transkriberingarna visas nedan i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Det saknades information om man säger så. 

Jag fick fråga efteråt, när vi gick ut härifrån 

så fick vi vända i hissen å åka tillbaka då kom 

vi på frågor om bland annat medicinering.” 

Saknar information 

och fick fråga om 

det. 

Avsaknad av 

information. 

Negativa 

upplevelser 

Upplevelser 

av 

preoperativ 

information 

 

RESULTAT 

Studiepopulationen bestod av 13 patienter som alla var inlagda på den preoperativa 

avdelningen, var av tre patienter hade utfört de preoperativa förberedelserna på ett 

patienthotell och 10 patienter i sitt eget hem.  Patienterna var sju män och sex kvinnor, i 

åldrarna 39 till 76 år och skulle genomgå olika kirurgiska ingrepp. I analysprocessen 

identifierades två kategorier och tre subkategorier som besvarade syftet. De två kategorierna 

är den preoperativa informationen och de preoperativa förberedelserna. Kategorierna och 

subkategorierna presenteras nedan i tabell 2.  

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier.  

Kategori Subkategori 

 Positiva upplevelser 

Upplevelser av den preoperativa informationen Negativa upplevelser 

 Kluvna upplevelser  

 Positiva upplevelser 

Upplevelser av de preoperativa förberedelserna  Negativa upplevelser 

 Kluvna upplevelser 
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Upplevelser av preoperativ information 

 

Positiva upplevelser 

En större del av patienterna uttryckte en positiv upplevelse av den preoperativa informationen. 

Både den skriftliga och muntliga informationen ansågs vara både bra och lättförståelig.  

 

”Jaa du… jo men det var väl bra information… det står ju bra i papprena också.” 

 

 Det uttrycktes även att den skriftliga informationen var väldigt exakt angående hur den 

preoperativa duschen skulle genomföras och att mycket information gavs. Den muntliga 

informationen var även den bra samt att det då gavs ett tillfälle för att ställa frågor och få svar 

på eventuella frågor samt funderingar som patienterna hade. 

 

”Ja bra, men då kan man ju fråga på ett helt annat vis… om man funderar.” 

 

Vissa patienter hade opererat sig tidigare och fått den preoperativa informationen förut, vilket 

gjorde att informationen var lätt att komma ihåg och att de kände sig ganska bra informerade 

sedan tidigare. 

 

”Ja har opererat mig förr 2013 så jag var ganska informerad, kom ihåg ungefär hur ritualen 

var med det här att man ska ha det rent och tvätta sig hela tiden… men informationen var 

bra.” 

 

Negativa upplevelser 

Endast en liten andel av patienterna uttryckte att de hade negativa upplevelser av den 

preoperativa informationen. Det uttrycktes att det ibland saknades information och de fick lov 

att fråga om uppgifter som de upplevde borde ha ingått, bland annat angående 

medicineringen. Det ansågs att vårdpersonalen bör ha patienternas journaler och därmed 

kunna se vilka läkemedel de har och skulle då gått igenom vad som kunde och inte kunde tas 

dagen innan och samma dag som operationen. 

 

”Det saknades information om man säger så. Jag fick fråga efteråt, när vi gick ut härifrån så 

fick vi vända i hissen å åka tillbaka då kom vi på frågor om bland annat medicinering.” 
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Det uttrycktes även att informationen var otillräcklig på grund av att den skulle vara mer 

specifik angående tider. Vilka tider de olika preoperativa förberedelserna skulle genomföras, 

exempelvis vilken tid sprutan skulle tas. 

 

”Ja den var väl lite sådär kanske… men det står ju va man ska göra men inte tillexempel 

vilken tid jag ska ta sprutan, det gjorde de inte… men att man ska duscha, ja men den är bra 

annars.” 

 

Det som också var negativt med den preoperativa informationen var att den upplevdes stressig 

på grund av att patienten kom från en annan stad och behövde passa en tid till bussen hem. 

Sjuksköterskan fick då stressa igenom informationen på grund av detta och det bidrog även 

till att ingen tid för frågor fanns. Då uttryckets även en önskan att avdelningen skulle planera 

bättre och prioritera patienter som kommer från andra städer så de får informationen tidigare 

på dagen så inte stressen att hinna hem blir en hindrande faktor. 

 

”[Eh] ja men jo hade ju fått det där pappret och [öh] ja som jag sa innan så gick ju sköterska 

snabbt igenom det så då hann jag väl inte fråga, men ja jag var ju stressad å inför bussresan 

hem.” 

 

Kluvna upplevelser 

Patienterna visade sig ha kluvna upplevelser angående både den skriftliga och muntliga 

preoperativa informationen de fått. Det uttrycktes att informationen ibland var motsägelsefull 

vad gällde hur den preoperativa duschen skulle genomföras. De hävdade även att det stod 

olika saker i den skriftliga informationen de hade fått jämfört med vad det stod på 

klorhexidintvålens förpackning. 

 

”Både ja och nej det var också lite motsägelsefull information. Man skulle ju tvätta sig… och 

hur det skulle gå till var det lite olika information om, dels i pärmen och dels på 

förpackningen på tvålen.” 

 

Informationen brast också på grund av att anpassning till hörselnedsättning inte gjordes när 

informationen gavs. Det var svårt att höra informationen men det som hördes upplevdes ändå 

vara bra. 
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”Jaa den kan jag inte klaga på men det var ju lite svårt att höra [eh] jag hör ju väldigt 

dåligt.” 

 

Upplevelser av preoperativa förberedelser i hemmet eller på patienthotell 

 

Positiva upplevelser 

Större delen av patienterna upplevde att vara hemma eller på patienthotell och utföra 

förberedelserna var skönare än på ett sjukhus. De upplevde lugn och ro, kände sig trygga och 

att de kunde slappna av på ett annat sätt. 

 

”Skönare än att vara på sjukhus det blir ju kortare vårdtid. Man får ju sin egen säng och det 

är ju mer lugn och ro. Allting har gått bra…” 

 

Patienterna upplevde att allt gick bra med förberedelserna, att få med sig klorhexidintvål, 

läkemedel och sedan utföra förberedelserna hemma eller på hotellet upplevdes inte svårt. 

Några hade gjort förberedelser i hemmet eller på patienthotell förut så de kände till 

proceduren. Det som också upplevdes positivt var att kunna få hjälp av deras anhöriga. 

 

”Ja det har gått bra [harkling] inga problem, å ja hade ju frugan till hjälp när jag behövde 

hjälp med ryggen… alltså tvätta den.” 

 

Negativa upplevelser 

De patienter som upplevde det negativt att göra förberedelserna i hemmet eller på 

patienthotell, tyckte att det uppstod många frågor och funderingar under förberedelsernas 

gång. De funderade på om de gjort rätt eller fel samt om de uppfattat informationen korrekt 

om förberedelserna.  

 

”Ja men det va, allting var mycket lättare när man låg inne förra gången… ja men det är jaa 

strumpor tillexempel, jaa å vad ska man ha för skor på sig, vad ska man ha för tofflor… det 

blir så mycket funderingar, va gör jag rätt och vad gör jag fel.” 

 

Patienterna uttryckte att det hade varit lättare om man skrevs in och fått allting på 

avdelningen. I dagens läge sker inskrivningen en vecka till några dagar innan operation, sen 

får patienten åka hem och invänta operationsdagen och utföra förberedelserna hemma. Det 
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framkom även att utförandet av förberedelserna angående duschen var svårt om man var 

ensamboende och inget stöd fanns. 

 

”… det är ju bökigt att stå på ett ben i duschen å sen så har man svårt att komma åt ryggen 

iallafall va.” 

 

Kluvna upplevelser 

Några patienter hade både positiva och negativa känslor, de tyckte det överlag hade gått bra 

men att det var vissa specifika förberedelser som upplevdes jobbiga. Ensamhet, fastan och den 

preoperativa duschen var specifika förberedelser som nämndes i intervjuerna. 

 

”Ja men det kändes väl bra, det är ju lite jobbigt att fasta så man är ju hungrig. Men dusch 

och sånt gick ju bra." 

 

Patienter som i intervjun uttryckte att allt gått bra för dem själva ville dock belysa problem 

som kunnat uppstå när förberedelser görs i hemmet eller på patienthotell, som till exempel att 

få hjälp om något inträffar och man är ensam. För vissa patienter kan det vara bättre att få 

vara på sjukhus där det finns personal på plats. 

 

”[Eh) för mig går det ju bra…men på den där kutanlösningen, vissa kanske reagerar får 

utslag då är man själv, kanske det kanske det inte så bra, så kanske på en avdelning finns det 

ju hjälp, för ni sjuksköterskor är ju i närheten…” 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur patienter upplevde informationen om och 

genomförandet av de preoperativa förberedelserna i hemmet eller på patienthotell. Resultatet 

av studien visade att större delen av patienterna upplever att både den skriftliga och muntliga 

informationen var bra. Där informationen har brustit var när de upplevt att information 

saknats eller i situationer när stress var en faktor under tiden informationen gavs. Det har även 

uttryckts att informationen på specifika punkter var motsägelsefull och att ingen anpassning 

till funktionsnedsättning gjordes vid överföring av informationen. Patienternas genomförande 

av förberedelser i hemmet eller på patienthotell visade sig vara en positiv upplevelse. Det var 

endast specifika delar i förberedelsen som upplevts negativt. De delar som upplevdes negativt 
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varierande beroende på individen, men att vara ensam under förberedelserna nämndes som ett 

gemensamt problem. 

 

Resultatdiskussion 

I enlighet med resultat av tidigare studie (Gronnestad & Blystad, 2004), tydde resultat av 

denna studie på att större andelen av patienter anser att både den skriftliga och muntliga 

preoperativa informationen har varit bra och tillräcklig, vilket har visat sig vara av stor 

betydelse för patienter. Det kan tänkas att patienterna har större chans att utföra de 

preoperativa förberedelserna enligt givna instruktioner om relevant och tillräcklig information 

givits, även fast de är i sitt eget hem eller på patienthotell och inte har tillgång till exempelvis 

en sjuksköterska för sina frågor. Om patienten utför de preoperativa förberedelserna enligt 

angivna instruktioner kan det i längden tänkas minska risken för vårdrelaterade infektioner 

och ge kortare vårdtider. 

 

Resultatet av en studie gjord av Fraczyk och Godfrey (2010) visade att det fanns brister i 

informationen och kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan, vilket stämmer 

överens med resultatet av denna studie. Brist på anpassning till funktionsnedsättning innebar 

att kommunikationen mellan vårdpersonal och patient brast. Detta kan innebära att all 

information inte uppfattas rätt av patienten eller att patienten missar information som kan vara 

av vikt. Enligt McNeill (2012) har sjuksköterskan en viktig roll att upptäcka om patienten har 

någon form av funktionsnedsättning som försvårar inlärningen (ibid.) och i denna studie hade 

inte vårdpersonalen upptäckt det, vilket försvårade inlärningen för patienten. Det kunde också 

innebära att omvårdnaden brast, för enligt Dorothea Orem innebär omvårdnaden att försöka 

återställa balansen mellan de krav på egenvård som ställs och förmågan att kunna möta dessa 

krav (Gustin & Lindwall, 2012). Att utföra preoperativa förberedelser i hemmet eller på 

patienthotell ställer krav på en patient att utföra egenvård. Om informationen inte uppfattas 

rätt eller inte uppfattas överhuvudtaget, så har patienten inte längre samma förutsättningar att 

kunna utföra de preoperativa förberedelserna korrekt.  

 

En del patienter upplevde att viss information saknades och att informationen kunde varit mer 

specifik angående tider. Dock kan det vara svårt för vårdpersonal att sätta specifika tider när 

allting ska ske, exempelvis duschen då olika individer har olika rutiner och personalen inte vet 

vad patienten har planerat att göra dagen innan en operation. Ett förslag är att råda patienter 

att göra duschen innan de ska lägga sig för att sova och sedan göra det innan de åker till den 
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preoperativa avdelningen på morgonen. Patienterna är informerade om hur många timmar 

innan de behöver fasta och ta vissa läkemedel men exakt tidpunkt varierar beroende på utsatt 

tid för operation, vilket också är en faktor som gör det svårt att skriva ut tider i den skriftliga 

informationen. I en studie av Chetty och Ehlers (2009) visade också resultatet att patienterna 

upplevde att information saknas. Bristfällig information kan innebära att patienterna inte 

känner sig trygga och kanske till och med blir stressade, detta kan tänkas påverka patientens 

välbefinnande. I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att i samband med 

undersökningar eller behandlingar, exempelvis kirurgiskt ingrepp, är det sjuksköterskan som 

ansvarar för patientens välbefinnande och trygghet (Socialstyrelsen, 2005).  I detta fall kanske 

kompetensen hos den informerande sjuksköterskan som informerade inte uppfylldes helt. 

Samtidigt är det svårt att vara perfekt och det kanske fanns andra faktorer som gjorde att 

vårdpersonal missade att berätta en del information, exempelvis tidsbrist. Dock uttryckte 

patienterna att den muntliga informationen gav ett tillfälle att ställa frågor, vilket kanske 

minskad stressen och otryggheten hos patienterna då de fick svar på sina funderingar.  

 

Studiens resultat visade också att informationen upplevdes som motsägelsefull, angående att 

det stod olika i den skriftliga informationen och på klorhexidintvålens förpackning. Detta kan 

bli förvirrande för en patient och säkert svårt att veta vilken information som ska följas. 

Dessutom finns det ingen att fråga eftersom den preoperativa duschen görs i det egna hemmet 

eller på patienthotell. Det blir en chansning att utförandet av duschen blir rätt, vilket också 

kan tänkas skapa en otrygghet hos patienten. Det brukar finnas telefonnummer till 

avdelningen i den skriftliga informationen för att patienterna ska kunna ringa vid frågor, något 

som kanske inte framgått till en del patienter. Det kan vara viktigt att personalen i framtiden 

betonar vart patienterna kan vända sig vid eventuella frågor och funderingar. 

 

Patienter upplevde att utföra preoperativa förberedelser i hemmet eller på patienthotell var till 

största delen positiv. Patienterna upplevde att det var skönare att vara hemma eller på 

patienthotell och att de kände sig trygga. De uttryckte att de fick mer lugn och ro och de 

kunde slappna av på ett helt annat sätt. Att vara hemma upplevdes som en trygghet då man vet 

vart allt finns, att kunna sova i sin egen säng, att kunna göra det de känner för och utföra 

förberedelserna när det passar dem bäst. Detta kan jämföras med att vara på sjukhus där 

patienter ofta delar sal och måste ta hänsyn till andra patienter och vårdpersonalens rutiner 

och tider.  
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Ett stort plus upplevde patienterna var att de kunde vara med sina anhöriga dagen innan 

operationen samt att de kunde få hjälp med vissa  förberedelser där egenvården inte räckte till. 

Orem menar att i vissa fall har en människa inte kapacitet till egenvård och då behövs 

omvårdnaden (Gustin & Lindwall, 2012), vilket i detta resultat innebar stöd från anhöriga. 

Resultatet visade att det som upplevdes negativt var individuellt och specifika förberedelser 

nämndes till exempel fastan och att vara ensam. Att få information, sen åka hem och invänta 

operation och utföra förberedelserna upplevdes också negativt. Det kan bero på att när man är 

hemma och väntar finns det mer tid för eftertanke, frågor, funderingar och viss oro kan 

byggas upp. De beskriver att det hade varit bättre att få allting gjort på en och samma dag. 

Detta är förståeligt samtidigt kanske det är så att patienterna ändå skulle haft massa 

funderingar och känt oro om de varit inlagda på ett sjukhus, skillnaden är att det finns någon 

att fråga då. Det kan tänkas vara en fördel att ha någon att fråga för att minska oro.   

 

De negativa upplevelserna var individuella och varierade och studiens resultat visade att det 

negativa handlade om väntan, att vara ensam i det egna hemmet, förberedelserna, duschen och 

fastan. Att vara ensam uttrycktes som ett orosmoment i resultatet. På grund av att det inte 

fanns någon som kunde hjälpa till när det var svårt att tvätta vissa delar av kroppen och om 

problem skulle uppstå var det säkrare att vara på sjukhus för där finns personal. Enligt Orem 

ska en sjuksköterska kunna se om förmågan till egenvård brister och kunna bedöma om ett 

behov av omvårdnad finns (Hartweg, 1991). En bedömning om patienten klarar av att göra 

förberedelserna utanför sjukhuset görs på respektive kirurgmottagningar. När patienten har 

svårt för att tvätta sig och inte har något stöd hemma, så brister egenvården och behovet av 

omvårdnad kanske inte har bedömts korrekt. I bedömningen ska hänsyn tas till vad patienten 

har för eventuellt stöd hemma och om patienten lider av någon åkomma som skapar 

svårigheter för honom eller henne att utföra egenvården. 

 

Större delen av patienterna upplevde dock att den preoperativa duschen gick bra och att det 

var väl skrivet om hur det skulle gå till, men på grund av interna förhållanden eller 

hälsotillstånd blev det en negativ upplevelse för enstaka patienter. Enligt Orem blir individer 

då och då påverkade av begränsningar som gör att de inte kan möta sina behov av egenvård, 

som till exempel begränsningar som uppstår av hälsotillstånd eller på grund av interna eller 

externa förhållanden (Hartweg, 1991). Därför är det extra viktig att vårdpersonal upptäcker 

eventuella brister i patientens egenvård och hjälper till så att det inte blir en negativ 

upplevelse. 
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Resultatet kan skapa förståelse för patienters känslor och upplevelser angående information 

och preoperativa förberedelser i hemmet eller på patienthotell. Det belyser positiva delar och 

brister inom den preoperativa egenvården och den information som ges. Resultatet synliggör 

de positiva upplevelserna med att utföra de preoperativa förberedelserna i hemmet eller på 

patienthotell och den preoperativa avdelningens arbete. Resultatet visar 

förbättringsmöjligheter som vårdgivare kan göra angående informationen och att det är av 

vikt att den individanpassas. Resultatet kan även ge större patientförståelse inom det kliniska 

arbetet samt i utbildningssyfte inom vården och samhället.   

 

Metoddiskussion  

Studien var en empirisk kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor, som 

gav möjlighet att ställa följdfrågor beroende på vad patienterna svarade och även få mer 

beskrivande svar på deras upplevelser. Negativt kan vara att olika följdfrågor ställdes till olika 

patienter och att intervjuaren styr patienten för mycket för att få svar på syftet. Dock hade en 

intervjuguide utformats så att ungefär samma följdfrågor ställdes till alla deltagande patienter. 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide med semistrukturerade frågor som 

pilottestades på en oberoende studiekamrat, vilket kan anses som en styrka då det 

säkerhetsställde att frågorna uppfattades rätt. Det finns alltid en risk att frågorna 

felformulerats så relevant information missats och/eller att patienterna missuppfattat frågorna. 

Följdfrågor ställdes under intervjuernas gång för att minimera risken. Innan intervjuerna 

genomfördes informerades patienterna om studien och dess tillvägagångssätt och ett muntligt 

godkännande gavs för deltagandet. Intervjuerna genomfördes i enskilt rum och deltagarna 

tilldelades en siffra som identifikation i den ordning de intervjuades. Därför anser författarna 

att inte någon risk fanns att patienterna som medverkade skadades psykiskt, fysiskt eller 

integritetsmässigt och sekretessen behölls.  

 

Urvalet var ändamålsenligt och 13 patienter valde att delta och de var av olika åldrar, kön och 

skulle genomgå olika kirurgiska ingrepp. Variationen på urvalet anses som en styrka då ett 

bredare perspektiv av olika upplevelser, men inte tillräckligt stort för att kunna generalisera. 

Studiens giltighet anses hög då urvalet är representativt för det som avsetts studeras, då 

urvalet skedde på den preoperativa avdelningen och alla patienterna hade fått preoperativ 

information och gjort preoperativa förberedelser i hemmet eller på patienthotell. 
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Tillförlitligheten i studien styrks av att intervjuerna genomfördes av två olika personer och 

följdfrågor framfördes. Under alla intervjuer medverkade båda författarna och vid intervjuns 

slut tillfrågades den observerande författaren om den hade ytterligare frågor, detta för att 

säkerhetsställa att alla frågor ställts och relevant information inhämtats. Dessutom lästes 

intervjuernas transkriberingar igenom, analyserades och diskuterades tillsammans, vilket ökar 

tillförlitligheten ytterligare. Behovet av vidare studier inom detta område anses nödvändigt för 

att öka resultatets tillförlitlighet och för att få mer variation av patienters upplevelser.   

 

Studiens resultat anses vara överförbara då den preoperativa informationen används på andra 

vårdavdelningar som tillexempel en ortopedavdelning och kirurgavdelning i förberedande 

syfte. Resultatet av upplevelser av preoperativa förberedelser har ingen överförbarhet då 

upplevelser är individuellt, men kan vara till nytta för personal på preoperativa avdelningar. 

Tillvägagångssättet för denna studie är överförbar då den anses vara väl beskriven.  

 

Författarnas förförståelse om den preoperativa vården var kunskap från universitetsstudier, 

tidigare forskning samt erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning. Förförståelsen har 

gett kunskap om hur viktig den preoperativa informationen är och att preoperativa 

förberedelser minskar vårdrelaterade infektioner. Upplevelser anses dock vara väldigt 

individuellt och författarna har försökt att inte använda förförståelsen. Utan försökt se på text 

så objektivt som möjligt för att undvika att påverka resultatet.  

 

Slutsats  

Större delen av patienterna upplevde att den preoperativa informationen var bra och att göra 

de preoperativa förberedelserna i hemmet eller på patienthotell gick bra. Att vara i hemmet 

eller på patienthotell gav en känsla av lugn och ro och att de kunde koppla av. Största 

problemet ansågs vara ensamhet och när ingen möjlighet till stöd fanns under utförandet av de 

preoperativa förberedelserna. Annat som ansågs vara negativt angående förberedelserna var 

individuellt och specifika förberedelser angavs. Informationen uttrycktes i vissa fall vara 

motsägelsefull, inte individanpassad och att stress blev en faktor när informationen gavs. 

Resultatet anses kunna skapa större patientförståelse men även belysa positiva och negativa 

delar inom den preoperativa egenvården och dess information.   

 



 

21 

 

REFERENSLISTA 

 

Berntzen, H., Almås, H., Bruun, A., Dorve, S., Giskemo, A., Dåvoy, G. & Gronseth, R. 

(2011). Perioperativ och postoperativ omvårdnad. I H.Almås.,  D-G Stubberud., & R. 

Grönseth (Red.). Klinisk omvårdnad del 1 (ss. 269-333). Stockholm: Liber AB 

 

Borgey, F., Thibon, P., Ertzscheid, M-A., Bernet, C., Gautier, C., Mourens, C., Bettinger, A., 

Aggoune, M., Galy, E., Lejeune, B. & Kadi, Z. (2011). Pre-operative skin preparation 

practices: results of the 2007 French national assessment. Journal of Hospital Infection, 81, 

58-65. Doi: 10.1016/j.jhin.2011.12.016 

 

Chetty, M. & Ehlers, V-J. (2009). Orthopaedic patients’ perceptions about 

their pre-operative information. Curationis, 32(4), 55-60.  

 

Chlebicki, M-P., Safdar, N., O'Horo, J-C. & Maki, D-G. (2012). Preoperative chlorhexidine 

shower or bath for prevention of surgical site infection: A meta-analysis. American Journal of 

Infection Control, 41(2), 167-173. doi: 10.1016/j.ajic.20012.02.014 

 

Codex. (2015). Informerat samtycke. Uppsala: Codex. Hämtad 26 maj, 2015, från 

http://codex.vr.se/manniska2.shtml 

 

Danielsson, E. (2012) . Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig 

teori och metod (ss. 163-173). Lund: Studentlitteratur AB 

 

Engel, K-G., Heisler, M., Smith, D-M., Robinson, C-H., Forman, J-H. & Ubel, P-A. (2009). 

Patient Comprehension of Emergency Department Care and Instructions: Are Patients Aware 

of When They Do Not Understand? Annals of Emergency Medicine, 53(4), 454-461. doi: 

10.1016/j.annemergmed.2008.05.016 

 

FASS. (2015). Descutan. Stockholm: FASS. Hämtad 6 nov, 2015, från 

http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19891208000286 

 



 

22 

 

Fraczyk, L. & Godfrey, H. (2010). Perceived levels of satisfaction with the preoperative 

assessment service experienced by patients undergoing general anaesthesia in a day surgery 

setting. Journal of Clinical Nursing, 19(19-20), 2849–2859. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2010.03277.x 

 

Graneheim, U. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Grelle, K., Linker, L., Maninang, J., Bruce, S., Vish, N. & Sample, S. (2008). Standardization 

of a surgical site precleansing technicque for vascular patients. Aorn journal, 88(2), 261-265. 

 

Gronnestad, B. & Blystad, A. (2004). Pasienters opplevelse av informasjon i forbindelse med 

en operasjon –En kvalitativ studie. Vård i Norden, 24(4), 4-8.  

 

Gustin, L. & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Hambraeus, A. & Tammelin, A. (2013). Preoperativ vård. Stockholm: Vårdhandboken. 

Hämtad 6 november, 2015, från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Operationsvard/Preoperativ-vard/ 

 

Hartweg, Donna. (1991). Dorothea Orem- Self- Care Deficit Theory. London: SAGE 

Publications.  

 

Helsingforsdeklarationen. (2013). Ethical Principles for Medical Research Involving Human 

Subject. Hämtad 26 maj, 2015, från 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

 

Henricson, M. & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig 

teori och metod (ss. 163-173). Lund: Studentlitteratur AB 

 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html


 

23 

 

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. (2015). PRISS. Stockholm: Landstingens 

ömsesidiga försäkringsbolag. Hämtad 17 dec, 2015, från http://lof.se/patientsakerhet/vara-

projekt/priss/  

 

Lindskog, K. & Idvall, E. (2004). Preoperativ huddesinfektion inför dagkirurgi- patienters 

följsamhet. Vård i Norden, 24(2), 41-43.  

 

McNeill, B. (2012). You "teach" but does your patient really learn? Basic principles to 

promote safer outcomes. Tar heel nurse, January 2012, 9-16. Hämtad 11 nov, 2015, från 

http://www.ncnurses.org/dotAsset/111664.pdf 

  

Melhus, Å. (2010). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. (1.uppl.) Stockholm: Norstedt 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: Sveriges 

riksdags. Hämtad 11 nov, 2015, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/ 

 

Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner: Ett kunskapsunderlag. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad den 27 maj, 2015, från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20412/att-forebygga-vardrelaterade-

infektioner-ett-kunskapsunderlag-2006-123-12.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen. 

Hämtad 6 november, 2015, från 

https://studentportalen.uu.se/portal/authsec/portal/uusp/student/filearea/filearea-

window?webwork.portlet.mode=view&webwork.portlet.action=%2Ffilearea%2Fview%2Fex

plore&location=%2Fexplore.ftl&action=e&windowstate=normal&webwork.portlet.eventActi

on=true&mode=view 

 

Socialstyrelsen. (2015). Patienthotell ger boende och måltider i hemlik miljö. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad 17 dec, 2015, från 

https://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/matochnaringinomhalso-

ochsjukvard/maltidsupplevelser/patienthotellgerboendeochmaltiderihemlikmiljo 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/


 

24 

 

 

Stinner, D.J., Krueger, C.A., Masini, B.D. & Wenke, J.C. (2011). Time- dependent effect of 

chlorhexidine surgical prep. Journal of Hospital Infection, 79, 313-316. doi: 

10.1016/j.jhin.2011.08.016 

 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2014). Vårdrelaterade infektion- framgångsfaktorer som 

förebygger. Sveriges Kommuner och Landsting. Hämtad 6 november, 2015, från 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vardrelaterade-infektioner-framgangsfaktorer-som-

forebygger.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Kan du berätta vilket år du är född 

 Vilken operation ska du göra? 

 

Huvudfrågor med följdfrågor 

 Kan du berätta hur du blev informerad inför din operation? 

             - När skedde det? 

             - Vem gav dig informationen? 

             - Vad för information fick du? 

             - Fick du både skriftlig och/eller muntlig information? 

 Hur upplevde du att informationen var? 

              - Kände du att den var tillräcklig? 

             - Fick du svar på dina frågor? 

 Vilka förberedelser inför din operation har du gjort i hemmet/på patienthotell? 

 Hur upplevde/ kände du inför att göra de preoperativa förberedelserna i hemmet/på 

patienthotell? 

             - Kände du att du hade tillräckligt med information för att känna dig 

               trygg att göra det hemma/på patienthotell? 

            - Vad hade du för känslor inför att göra detta hemma/på patienthotell och hur kändes 

               och det efteråt? 

 Hur upplevde du att det var att vara hemma/på patienthotell dagen innan operation? 
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Bilaga 2. Godkännande från verksamhetschef 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

Hej, 

Vi är två studenter i termin sex på sjuksköterskeprogrammet, vid Uppsala Universitet, som nu 

ska skriva vårt examensarbete. Vi vill intervjua och sedan skriva om din upplevelse av den 

preoperativa informationen du fick om förberedelserna inför operation i hemmet och hur du 

upplever att det var att utföra dessa förberedelser hemma. Intervjun kommer att ske på den 

preoperativa avdelningen 70F2 på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi kommer eventuellt 

finnas på avdelningen under Din vårdtid och då kanske Ni blir tillfrågade att delta i denna 

studie. Vi söker dig som kommer in för operation till avdelningen och som kan tänka sig 

intervjuas. Intervjun kommer att ske i ett avskilt rum på avdelningen och beräknas ta cirka 20-

30 minuter. Intervjun kommer att spelas in och analyseras, sedan kommer det inspelade 

materialet att förstöras. Resultatet kommer sedan att presenteras på gruppnivå i en uppsats, 

under ett seminarium och för personalen på avdelningen 70F2 som kan ha nytta av det i deras 

verksamhet. All data kommer att behandlas konfidentiellt och Er personliga uppgifter 

kommer inte att avslöjas till någon annan och i arbetet kommer Ni tilldelas en siffra istället 

som identifikation. Deltagandet i denna studie är helt frivillig och kan avbrytas när som helst 

utan att något skäl behöver uppges och utan att det påverkar den vård Ni får på avdelningen 

på något sätt. För frågor kan ni kontakta oss eller vår handledare. Kontaktinformation finns 

nedan.   

Tack på förhand! 

Caroline & Sofie 

 

Kontakpersoner: 

Caroline Johansson,   Sofie Jonsson, 

 tel: 0733-742570   tel: 076-8708364 

E-post: moffacarro@hotmail.com  E-post: sjonsson.erika@gmail.com 

 

Handledare: 

Leg. Psykolog, Fil Dr. Afsaneh Roshanai 

E-post: Afsaneh.Roshanai@pubcare.uu.se 
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