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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Oro drabbar de flesta patienter inför operation. Det finns många faktorer 

som påverkar patientens upplevelser av oro både inom vården och det liv patienten 

befinner sig i. Det är av stor vikt att få en ökad förståelse av hur den preoperativa 

omvårdnaden kan minska patientens oro och lidande utifrån patientens perspektiv. 

 

Syfte: Att beskriva patientens upplevelse av oro i samband med den preoperativa 

omvårdnaden. 

 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar valdes. Tjugo 

artiklar analyserades med en beskrivande syntes enligt Evans (2002).  

 

Resultat: Det uppkom tre huvud teman och sex subtema; Tema ”Oro som är relaterad 

till operation” med subteman ”Faktorer som orsakar oro hos patienten innan 

operation” och ”Väntetidenspåverkan”, tema ”Behov av stöd för att vara delaktig” 

med subteman ”Individuellt anpassad information” och ”Informationsstöd från 

vårdpersonal och närstående”, tema ”Behov av trygghet och tillit” med 

subteman ”Bemötande” och ”Vårdmiljön”.  

 

Slutsats: Upplevelsen av att känna oro innan operation var huvudsakligen ohanterbart 

och frustrerande på alla aspekter i patientens livsvärld. Med hjälp av ökad förståelse 

av patientens upplevelser av oro i förhållande till den preoperativa omvårdnaden kan 

operationssjuksköterskan minska detta lidande som är relaterad till vården. Det är 

viktigt för operationssjuksköterskan att reflektera över det stöd som patienter är i 

behov av med en helhetssyn. 

Nyckelord: preoperativ omvårdnad, upplevelse, lidande, oro, patient, kvalitativ 

 

 



ABSTRACT 

Background: Anxiety afflicts the majority of patients before an operation. There are 

many factors which affect the patient's experience of anxiety both within care and the 

stage of life in which the patient finds himself. It is of great importance to acquire an 

increased understanding of how pre-operative care can reduce the patient's anxiety 

and suffering from the patient's perspective. 

 

Aim: To describe the patient's experience of anxiety in relation to pre- operative care. 

 

Method: A descriptive literature study based on qualitative articles was chosen. 

Twenty articles were analyzed with a descriptive synthesis as according to Evans 

(2002). 

 

Results: Three main themes and six sub-themes emerged. Theme “Anxiety related to 

operation” with the sub-theme “Factors which cause anxiety before an operation” and 

“The effect of waiting”, theme “The need of support to be involved” with the 

sub-theme “Personalized information” and “Information support from nursing staff 

and family”, theme “The need of security and trust” with the sub-theme “Personal 

treatment” and “Care environment”.  

 

Conclusion: The experiencing of feelings of anxiety before an operation could not be 

addressed and was frustrating in all aspects of the patient's lifeworld. With the help of 

increased understanding of the patients’ experience of anxiety in relation to the 

pre-operative care, the operation nurse can reduce this suffering that is related to 

health care. It is important that the operation nurse reflects over the support the patient 

needs with a holistic approach.  

 

Keywords: preoperative care, experience, suffering, anxiety, patient, qualitative 
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BAKGRUND  

Oro 

Oro är ett emotionellt tillstånd som kan uppstå om människan utsätts för inbillad fara 

(Albert et al., 2012). Det uppfattas som en känsla av rädsla för att något obehagligt 

ska förekomma (Nygren, 2010). Oro kan beskrivas som ängslan, rädsla, olust eller 

panik och detta tillstånd kan uttrycka sig på olika sätt, både fysiskt och psykiskt. De 

fysiska reaktioner som kan uppstå hos patienten är högt blodtryck, förhöjd 

hjärtfrekvens, ändrad andningsfrekvens, svettning, illamående samt ökad smärta. 

Medan den psykologiska effekten karaktäriseras av anspänning, rastlöshet, 

maktlöshet, nervositet och aggressivitet (Albert et al., 2012; Boker, Brownell & 

Donen, 2002; Pritchard, 2009). 

 

Den oroliga patienten 

Oro drabbar i olika grad i stort sett alla patienter som ska genomgå en operation 

(Mitchell, 2003). Oro uppstår när patientens existentiella behov är hotad och kan 

utlösas av att patienten inte har någon möjlighet att bemästra situationen på egen hand 

(Hansen, 2012). Om oron orsakar fysiska symtom kan detta påverka autonoma 

nervsystemet som kan ge negativa påverkan på postoperativ återhämtning, läkning 

och kan förlänga sjukhusvistelsen (Carroll, Cullinan, Clarke & Davis, 2012). Högre 

nivåer av preoperativ oro medför även högre frekvens av postoperativ illamående och 

svårkontrollerad postoperativ smärta (Ip, Abrishami, Peng, Wong & Chung, 2009; 

Sadati et al., 2013; Van den Bosch, Moon, Bonsel & Kalkman, 2005). Dessa 

postoperativa konsekvenser orsakar inte bara ett stort lidande för patienten utan även 

en belastning för sjukvården (Morrison et al., 2003).  

 

Patientens oro är individuell och upplevelsen kan variera beroende på många faktorer 

såsom smärta, komplikationer postoperativt eller vad operationen ska berätta om 

prognosen. Det finns även oro förknippad med patientens tidigare kirurgiska 
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erfarenheter och oro för återhämtning efter operationen (Fraczyk & Godfrey, 2010; 

Pritchard, 2009). Väntan inför en operation är något som många patienten känner oro 

inför genom kontrollförlust över den egna kroppen och att ge information ansågs som 

viktiga åtgärder för att minska deras oro utifrån vårdpersonalens perspektiv (Hansen, 

2012). Enligt Gilmartin och Wright (2008) ska vårdpersonal eftersträva att vara 

ständig närvarande och ge informationsstöd för att minska patientens oro, däremot om 

vårdpersonal negligerar individens yttringar av oro och ångest kan dessa känslor 

förvärras ytterligare. 

 

Miljön inne på operationsavdelningen 

Operationsavdelningen är ett isolerat område som bör vara avskärmat från andra 

avdelningar på sjukhuset. Avdelningen är avskild för att minska antalet individer som 

rör sig i lokalerna vilket reducerar risken för att smittor ska spridas till verksamheten. 

Det finns slussar in till avdelningen vilket medför att enbart behörig personal har 

tillgång att ta sig in för att minska risken för smittspridning och upprätthålla 

renlighetskraven. När patienterna anländer från vårdavdelningen kommer de slussas 

via denna sluss för att komma till operationsavdelningen. De tas vanligtvis emot av 

undersköterska, anestesi- eller operationssjuksköterska. När patienten tas in till 

operationssalen kommer de få förflytta sig från avdelningssängen till operationsbordet. 

Det finns bestämda riktlinjer på hur en operationsavdelning ska se ut som till exempel 

att golv och väggar ska vara släta och lätta att rengöra. Det finns mycket 

högteknologisk utrustning, gaser och kemikalier på avdelningen som används vid 

olika operationer. I varje operationssal finns vanligtvis standardutrustning som kan 

utökas vid behov beroende på vilken operation som ska genomföras (Brekken 

& Dåvøy, 2012). Isoleringen och den främmande miljön kan vara en källa till oro då 

operationsavdelningen uppfattas som ett område vilket patienten inte känner till 

(Hansen, 2013). 
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Den preoperativa omvårdnaden 

Den preoperativa omvården innebär den tid innan patienten opereras där preoperativt 

omhändertagande och förberedelser utförs. I den preoperativa fasen möter 

operationssjuksköterskan patienten med syftet att genomföra planering där patienten 

ges möjlighet att uttrycka sina önskemål (Ivarsson & Lithner, 2012). Utifrån 

patientens berättelse om sig själv kan operationssjuksköterskan samla in relevant data 

för att kunna identifiera hälsoresurser och hälsohinder hos patienten samt även de 

faktorer som påverkar patientens upplevelser av oro. Via denna datainsamling och 

dataanalys skapas tillfälle att utforma en individuell vårdplan för den unika patienten 

så att dennes behov och önskemål blir tillgodosedda. I den preoperativa dialogen 

mellan operationssjuksköterskan och patienten kan kunskap och information delas 

genom att ta och ge ifrån varandra, vilket i sin tur kan utveckla ett förtroende mellan 

patienten och operationssjuksköterskan (Lindwall & von Post, 2008). Vården är idag 

organiserad på ett sätt som gör att begränsad tid ges till den preoperativa fasen vilket 

leder till att operationssjuksköterskan får mindre tid hos patienten innan operation. 

Genom en god preoperativ dialog får både operationssjuksköterskan och patienten 

tillfälle att förbereda relevanta vårdåtgärder och vårdhandlingar. Detta medför att 

tiden inne i operationssalen kan användas mer effektivt (Lindwall, von Post & 

Bergbom, 2003). Syftet med den preoperativa dialogen är att lindra lidande och 

skydda patientens värdighet samt att patienten kan minnas händelsen som något gott 

för att minska dennes oro (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Inför mötet med patienten läser operationssjuksköterskan igenom patientjournal för 

att få en uppfattning av patientens psykiska och fysiska tillstånd (Gustafsson, 

Kelvered & Sandersen, 2012). På många kliniker ställs endast standardiserade frågor 

av operationssjuksköterskan i mötet som till exempel allergi och smärta. I studien 

gjorde av Hurley och McAleavy (2006) visar att operationssjuksköterskan ska 

undvika att ge en standardiserad omvård. En individanpassad omvård ges istället efter 

patientens specifika behov eftersom detta skapar möjlighet att få information för att 

kunna utföra en bedömning av patientens oro och lidande. Men det fanns många 
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hinder som står i operationssjuksköterskans väg i avsikt att genomföra preoperativa 

dialog, bland annat tidsbrist och brist på utbildning i samtalsfunktionen. Även en 

stressig vårdmiljö förhindrar patientens möjlighet att ifrågasätta omvårdnadsinsats 

som erbjuds. Detta resulterar i att patienten får ett negativt intryck av vården och 

dennes oro förvärras (Van der Meide, Olthuis & Leget, 2014). 

 

Operationssjuksköterskans roll 

Som operationssjuksköterskan är det av största vikt att bemöta patienten där hon 

befinner sig, att ge en god och säker vård. När vårdaren gör bara vad som är absolut 

nödvändig med patienten, ges inte möjligheter för patienter att formulera sina känslor, 

vilket medför en stor risk att patientens lidande ignoreras. Det är 

operationssjuksköterskans ansvar att utveckla en gemenskap och låta patienten ta del 

av sin vård (Ivarsson & Lithner, 2012). Tillsammans med patienten ska 

operationssjuksköterskan skapa en mötesplats där patienten ges möjlighet att vara sig 

själv. Operationssjuksköterskan ska inte backa av rädsla när patienten vill dela med 

sig av sina problem och behov. Delar av patienten kan inte undvikas utan patienten 

måste få vara en helhet. Genom att lyssna och visa viljan att vara där ges patienten 

möjligheten att delge sin berättelse (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). 

Operationssjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt att ta patientens oro på 

allvar, aktivt lyssna på patientens lidande samt visa uppmärksamhet. Enligt Malley, 

Kenner, Kim och Blakeney (2015) har sjuksköterskan en central roll i att före 

operation identifiera omvårdnadsbehov och riskfaktorer som kan uppstå under den 

perioperativa processen. Det kräver att operationssjuksköterskan ska förstå patientens 

befintliga sårbarhet och bedöma patientens hälsotillstånd som helhet både fysiskt och 

psykosocialt. Den preoperativa bedömningen ses som en kritisk punkt och behöver 

flerdimensionell kommunikation där informationen förmedlas till såväl patienten, 

anhöriga som medarbetare. Sjuksköterskan ska även förena och integrera patientens 

data från olika källor och konfrontera saknade luckor i vården för att skapa 

kontinuerlig utvärdering av omvårdnadsåtgärder mellan olika vårdprocessen. 
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Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot operationssjukvård skall operationssjuksköterskan ge en säker och 

trygg preoperativ vård som är personcentrerad. Omvårdnaden måste baseras på 

patientens upplevelser och erfarenheter i samband med den kirurgiska behandlingen. 

Att skapa en relation mellan patienten är därför viktigt för operationssjuksköterskan 

för att kunna planera omvårdnadsarbetet (Riksförening för operationssjukvård, 2011). 

Sadati et al. (2013) visar att den positiva effekten av preoperativ möte mellan 

patienten och sjuksköterskan där de patienterna som får samtala med en sjuksköterska 

blev mindre oro. Den preoperativa samtalen har även stor betydelse för 

relationskapande och informationsöverföring. Patienten som fått adekvat information 

med mindre oro medför även mindre postoperativ smärta och snabbare mobilisering.  

Operationssjuksköterskan ansvarar även för kontinuitet i det preoperativa vårdande 

som kan hjälpa patienten att öka sin förståelse i samband med operationen samt att 

återfå kontrollen över sin situation (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Teoretisk referensram  

I denna studie kommer Kate Erikssons teori användas för att uppnå en djupare 

förståelse av patientens oro i förhållande till lidande och vårdande. Begreppen lidande 

och vårdande har valts eftersom de kan lyfta fram hur den preoperativa omvårdnaden 

kan inverka på oro och lidande för patienten.  

 

Enligt Eriksson (1994) besväras patienter ofta av svårigheter av att förmedla deras 

känslor och tala om sitt lidande. Lidandet kan ses som en kamp mellan gott och ont. 

Beroende på orsak till lidande kan de delas in i sjukdoms-, vård- och livslidande. 

Sjukdomslidande är fysiska symtom som orsakas av sjukdom medan livslidande 

hänger ihop med människans hela existens och är knutet till symtomen samt den 

begränsning som dessa ger. Vårdlidande är kopplat till den lidande patientens 

upplevelse som en följd av vård eller behandling. Livslidande är det lidandet som livet 
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orsakar, kan bero på vad människan drabbas av och vart i livscykeln de befinner sig. 

Såväl sjukdom som kirurgisk behandling kan leda till preoperativ oro vilket kan 

påverka patientens hälsa negativt. Wiklund (2003) beskriver att den preoperativa oron 

kan vara relaterat till både kroppsliga, själsliga och andliga dimensioner samt även till 

livet självt. Om människans upplevelse av sig själv som en hel person kränks, lider 

människan. Vårdaren måste därför se patienten ur ett helhetsperspektiv där lidande 

aktualiseras. Oron i den preoperativa fasen kan skapas av både sjukdomen, vården och 

det liv omkring patienten. Vid möte med den oroliga patienten bör vårdpersonalen 

reflektera över hur patienter upplever sin oro samt över sin roll i detta för att kunna 

eliminera oro och lidande.  

 

Vårdandet enligt Eriksson (2000) kan bekräfta människans existens genom att ge 

människan kraft till växt och utveckling. Syftet med vårdande är att lindra lidande 

genom närhet och ömhet. Vårdande ska ske i anda av tro, hopp och kärlek för att 

åstadkomma ett tillstånd av tillit, kroppsligt och andligt välbefinnande. Hur vårdande 

upplevs av patienten har avgörande betydelse för att patienten ska känna trygghet och 

tillfredställelse. Under den preoperativa vårdprocessen kan vårdande vara en viktig 

källa för att ge patienten kraft att utvecklas trots att preoperativ oro finns hos 

patienten. Med hjälp av olika former av ansning, lekande och lärande kan vårdandet 

stödja patienten att uppnå en känsla av att vara i utveckling i syftet att upprätthålla 

hälsoprocessen. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att ta vara på och möjliggöra 

patientens förmåga att värna om den egna vården. Detta möjliggör även att patienten 

ska kunna påverka sitt lidande och bemästra hela situationen (Wiklund, 2003). På så 

sätt minskas även den preoperativa oron.  

 

Problemformulering 

Oro drabbar många patienter i väntan på operationen. Om patienten inte kan hantera 

sin livssituation på egen hand och inte får tillräckligt med stöd kan oron förvärras och 

orsaka ett vårdlidande. Vårdandet ska genomföras individuellt för varje unik patient 
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utifrån deras perspektiv, både fysiskt, psykiskt och andligt. Genom att studera 

patientens upplevelse av oro i den preoperativa vården kan kunskapsläget ökas, vilket 

kan bidra till en bättre förståelse utifrån patientens perspektiv. 

 

Syfte 

Syfte med denna studie är att beskriva patientens upplevelse av oro i samband med 

den preoperativa omvårdnaden. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur upplever patienten sin oro i samband med operationen? 

2. Hur kan den preoperativa omvårdnaden stödja den oroliga patienten? 

3. Hur vill patienten bli bemött i den preoperativa vården när de drabbas av oro?  

4. Hur påverkas patientens oro av vårdmiljön under den preoperativa omvårdnaden? 

 

METOD  

Design 

En deskriptiv litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar valdes för att besvara 

arbetets syfte. Denna metod valdes för att få en djupare förståelse hur patienter 

upplevde oro i den preoperativa vården. Metoden koncentrerade sig på att få en ökad 

förståelse hur fenomenet upplevdes genom att sammanställa tidigare forskning till ett 

nytt resultat (Friberg, 2012).  

 

Urval och datainsamlingsmetod 

Vid insamling av artiklar användes två olika databaser: CINAHL och PubMed som 

innehåller vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad och medicin (Polit & Beck, 

2008). De sökord som användes i databaser förekommer i olika kombinationer av 

följande ord: surgery care, preoperative care/nursing, perioperative dialogue/care, 
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experience, patient perspective, patients´ experience/perseptions, qualitative och 

preoperative anxiety. En sökningsmatris skapades i avsikt att på ett strukturerat sätt 

kunna kombinera de olika sökord samt visa sökresultat (Se Bilaga 1). En preliminär 

sökning genomförts redan till projektplan för att säkerställa att det finns tillräckligt 

material som kan insamlas till examensarbetet. 

 

Artiklarna valdes via avancerade sökalternativ och inklusionskriterier som användes 

var ”Peer Reviewed”, publiceringsdatum efter år 2010 och var skrivna på svenska 

eller engelska. Sökalternativet peer reviewed användes för att säkerställa att de 

artiklarna som söktes fram var granskade och trovärdiga. Artiklar innehöll patientens 

preoperativa upplevelser och deltagarna var över 18 år. Att publiceringsdatumet 2010 

eller senare valdes var för att forskningen ska vara aktuell i relation till hur 

upplevelsen kring detta ser ut idag. För att få ett brett perspektiv begränsades inte 

målgruppen av deltagarna i studierna utifrån nationalitet. Även artiklar som innehöll 

olika ingrepp inkluderades som till exempel både akut och elektiv operation. Artiklar 

som handlade om farmakologiska åtgärder mot den preoperativa oron exkluderades. 

De artiklar som valdes var utförda av de personer som genomförde undersökningen, 

vilket innebär att primärkällor användes (Polit & Beck, 2008). Det gjordes totalt 16 

sökningar med varierande sökord. Sammanlagt söktes 23 artiklar fram för att besvara 

syftet. Samtliga utvalda artiklar genomgick kvalitetskontroll av författarna. Första 

urvalet gjordes genom att läsa studiernas titel för relevans och därefter lästes abstrakt. 

Om artikeln var relevant för föreliggande litteraturstudie lästes artikeln i sin helhet av 

författarna. Kvalitetsgranskning genomfördes enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärderings (SBU, 2014) granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (Se Bilaga 2). I granskningsmall 

fanns det 22 kriterier som bedömde kvalitet av artiklarna. Om artiklarna nådde mer än 

50 % av kriterierna ansågs artiklarna ha medelmåttlig kvalitet, om artiklarna nådde 

70 % ansågs de ha hög kvalitet. Genom att använda granskningsmallen underlättar det 

för läsaren att bedöma relevans och trovärdighet i de slutsatser som dras utifrån 

analyserade artiklar (Friberg, 2012). 
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Analysmetod 

De kvalitativa artiklarna analyseras utifrån Evans (2002) beskrivande syntes. Att 

analysera artiklar är en process som går från helhet till delar och därifrån skapas en ny 

helhet. Processen inleds med att studierna kommer läsas igenom flera gånger med 

fokus på att resultatet för att få en uppfattning av textens innehåll. Därefter kommer 

nyckelfynd identifieras i varje studies resultat. Resultaten kommer sedan 

sammanställas för att skapa en översikt vilket synliggör likheter och skillnader i 

studiernas resultat när de relateras till varandra. De likheter som uppkommer bildar 

nya övergripande teman och från de sammanställda temana identifieras och skapas 

subteman. Teman och subteman kommer senare omprövas och granskas på nytt för att 

tolka innehållet i varje tema och identifiera förenligheter och motsägelser. Fenomenet 

beskrivs sedan genom att varje tema registreras, med hänvisningar till 

originalartiklarna för att verifiera trovärdigheten i beskrivningen (Evans, 2002). 

 

Genomförande  

Artiklarna sammanställdes i artikelmatrisen för att få en överblick av innehållet. Det 

insamlade materialet lästes med öppenhet i avsikt att det inte uppstod förutfattade 

meningar av artiklarna. Detta gjordes ett flertal gånger för att garantera att artiklarna 

kunde inkluderas i analysarbetet. Under datainsamlingen hittades 23 artiklar och av 

dessa valdes 20 artiklar ut efter granskning. Det fanns tre artiklar som valdes bort på 

grund av låg kvalitet, inkorrekt åldersgrupp och felaktig metod. Artiklarna försågs 

med nummer 1 till tjugo inför analysen där artiklarna söktes igenom efter nyckelfynd. 

Relevanta nyckelord markerades med markeringspenna och lästes sedan grundligt 

igenom för att se om dessa kunde användas. De nyckelord som valdes numrerades för 

att se vilken artikel de var tagna ifrån och klipptes därefter ut. Detta utfördes med alla 

utvalda artiklar och sedan lästes det väsentliga innehållet igenom ännu en gång för att 

undvika egen tolkning. Sedan kunde de identifierade nyckelfynden från artiklarna 

paras ihop till olika kategorier som gav en överblick vad nyckelfynden handlade om. 
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Utifrån likheter hos de olika nyckelfynden identifierades tre teman. När dessa teman 

var fastställda lästes nyckelfynden igenom ännu en gång för att dela upp variationer 

till olika subteman. Subteman skapades så att en djupare förståelse kunde bildas som 

hjälpte till att förklara vad temat innebar samt vad den hade för betydelse (Se Tabell 

1). Kontroll och omprövning av temana och subtemana gjordes flera gånger för att 

åstadkomma ett tydligt fenomen. Därefter bildades sex subteman utifrån de tre temana 

(Se Tabell 2). Avslutningsvis granskades de valda teman och subteman genom att 

referering utfördes till originalartiklarna för att påvisa att resultatet var pålitligt. 

 

Tabell 1: Exempel på analys 

Nyckelfynd Tema Subtema 

However, the motivation to 

be operated reduced some 

worries. Believing in fate, 

having received good 

information about the 

operation and its possible 

complications, as well as 

having low expectations 

also reduced the worries. 

(Nr.11) 

 

 

 

 

Behov av stöd för att vara 

delaktig 

 

 

Behov av anpassad 

individuell information 

Some felt doubt and 

uncertainty about what the 

staff told them, including 

that they would be able to 

eat and move around 

immediately after surgery. 

As the staff explained 

how this was possible and 

why it was so important, it 

became easier to trust the 

information and have 

confidence in the 

caregivers.(Nr.4) 

 

 

 

Informationsstöd från 

personal och familj 
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Etiska överväganden  

Enligt Codex (2013) ska forskare ha ett etiskt ansvar att kontrollera att forskningen är 

av god kvalitét och moraliskt acceptabel samt ge kännedom om de etiska principerna 

som finns i studierna. Oredlighet i forskning kan leda till förvanskning och kan 

uppfattas som plagiering av vetenskapliga data. Alla valda artiklar är expertgranskade 

och godkända av den forskningsetiska kommittén. Samtliga texter ska vara korrekt 

refererade och skrivas med egna ord. Resultatet ska analyseras på ett tydligt sätt så att 

ingen misstolkning kan ske (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

RESULTAT 

Resultatet grundar sig på tjugo artiklar, samtliga är kvalitativa studier. Av de 

inkluderade artiklarna är 1 från Sydafrika, 1 från Sydamerika, 1 från Australien, 5 från 

Canada och 12 från Europa. Samtliga artiklar är publicerade mellan 2010 och 2016. 

Artiklarna bedömdes ha medel till hög kvalitet enligt den kvalitativa 

granskningsmallen (Se Bilaga 3).  Efter analysering av artiklarna har tre teman 

skapats. Dessa teman är Oro som är relaterad till operation, Att känna sig under 

kontroll samt Behov av trygghet och tillit. Till dessa tre teman skapades sex subteman 

som redovisas i tabell 2. De teman och subteman som har vuxit fram ska hjälpa till att 

svara på studiens syfte; hur är patientens upplevelse av oro i samband med den 

preoperativa omvårdnaden.¨ 
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Tabell 2: Tema och Subtema 

 

Teman Subteman 

Oro som är relaterad till operation 

Faktorer som orsakar oro hos patienten 

innan operation 

Väntetidens påverkan 

Behov av stöd för att vara delaktig 

Individuell anpassad information 

Informationsstöd från vårdpersonal och 

närstående 

Behov av trygghet och tillit 
Bemötande 

Vårdmiljön 

 

 

Oro som är relaterad till operation 

Detta tema beskriver olika faktorer som orsakar oro hos patienter innan det planerade 

ingreppet. Olika individer har olika upplevelser av den preoperativa oron som är 

beroende av vart patienten befinner sig i livssituation och hur deras uppfattning av 

operation är. De subteman som ska hjälpa till att fördjupa förståelsen för detta tema är 

faktorer som orsakar oro hos patienten innan operation samt väntetidens påverkan.  

 

1:1 Faktorer som orsakar oro hos patienten innan operation 

Flera patienter kände oro över att en annan människa får ansvar över deras liv under 

operation, ”people forget that it is not a heart that is being operated on, but a person 

who has a heart”. (Mendonça & Andrade, 2015, s 546). Patientens uppfattning av 

vårdpersonal var att de fokuserade på patientens kropp, där ingreppet skulle ske, men 

inte på att det var en människa som blev opererad (Mendonça & Andrade, 2015; 

Ozanne, Graneheim, Ekstedt & Malmgren, 2016). Patienter upplevde anestesin som 

något besvärligt då de kände att de förlorade kontrollen över sin egen kropp. Dock 

hade de flesta patienter blandade känslor eftersom anestesin sågs även som något 
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positivt då det hjälpte att minska på smärta. Det fanns även patienter som var oroliga 

över att höra ljud under operationen samt att vakna upp ur anestesin för tidigt 

(Mendonça & Andrade, 2015; Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016). 

 

Många hävdade att de var oroliga över att något skulle gå fel under operation. 

Patienterna förklarade att de upplevde oro över att komplikationer skulle kunna 

inträffa. Patienter beskrev även att det fanns oro över att förväxling av vart eller vad 

som skulle opereras kunde ske (Feuchtinger et al., 2013; Holliman & Bernstein, 2012; 

Ozanne et al., 2016). Dessutom berättade en del att de upplevde ängslan över 

maskinerna som skulle användas under operationen. Maskiner ansågs som opålitliga 

och chansen att de inte skulle fungera som de ska bildade oro hos patienter (Holliman 

& Bernstein, 2012). 

 

”you can't predict what is going to happen with a machine, you expect it's 

going to be fine, same as when you are taking off in an aeroplane, the engines 

are working great but when you are up there and the engines fail you really 

don't know what is going to happen” (Holliman & Bernstein, 2012, s 328). 

 

I tre studier togs det upp att patienterna var oroliga över hur de skulle känna sig efter 

operationen. Vissa patienter var rädda att de skulle må sämre än de gjort tidigare. Att 

inte veta hur kroppen skulle reagera efter operationen var ett bekymmer för patienten. 

Det uppkom dessutom att det fanns rädsla över att ha mer smärta efter operationen än 

innan ingreppet. Flera patienter var även oroliga över att ingen förbättring skulle ske 

efter den planerade operationen (Edem et al., 2013; Feuchtinger et al., 2013; Ozanne 

et al., 2016). I en studie fanns det dessutom individer som nämnde oron över att inte 

överleva efter operationen, ”... my worries are, […] that i won't survive” (Feuchtinger 

et al., 2013, s 1904).  

 

1:2 Väntetidens påverkan 
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När patienterna fick ett datum då operation skulle äga rum kände de flesta både en 

lättnad och spänning, men perioden innan operationen beskrevs även som frustrerande 

och oroväckande. I tre studier framkom det att patienter upplevde sig bortglömda och 

osäkra innan ett datum hade blivit bokat för operation. När ett datum blev bestämt 

kände patienterna sig försäkrade om att en operation skulle bli av (Davis, Vincent, 

Henley & Mcgregor, 2011; Gregory, Temple Newhook & Twells, 2013; Guo, East & 

Arthur, 2014).  

 

Patienterna uttryckte att väntetiden orsakade ett kaos i deras liv och ledde till att de 

inte kunde leva ett normalt liv. De fick känslan att de inte kunde kontrollera sitt eget 

liv då de inte fick information hur lång tid det kunde ta innan operationen skulle bli av. 

(Johnson, Horwood & Gooberman-Hill, 2014; Letterstål, Eldh, Olofsson & Forsberg, 

2010; Pulkkinen et al., 2016). I en annan studie visade det att patienter gav förslag att 

information angående väntetid skulle ges då detta skulle kunna minska oron. De 

menade att utan information om väntetid skapades enorm oro och frustration (Gregory, 

Temple Newhook & Twells, 2013). Dessutom kunde oron förvärras när patienter hade 

fått tid för operation men därefter blivit hemskickade, en eller flera gånger för olika 

anledningar. Detta skapade osäkerhet över när operationen egentligen skulle ske 

(Aziato & Adejumo, 2014). 

Behov av stöd för att vara delaktig 

Att få stöd och vara delaktig i sin vård hade stor betydelse för patienten inför 

operationen vilket bidrog till att de kunde påverka sin vård på egen hand. Varje 

individ är en unik person som har olika behov och mellan patienter hade de 

annorlunda informationsbehov, detta krävde att vårdpersonalen skulle ge individuell 

anpassad information. Genom informationsstöd från både vårdpersonalen och 

närstående upplevde patienten att de kunde förstå information bättre och känna sig 

säker och mindre oro. 

2:1 Individuellt anpassad information 
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Att ha information och kunskap samt att vara engagerade preoperativt framträdde som 

väsentliga aspekter för deltagarna. Den preoperativa informationen skapade kraft och 

förtroende för patienten vilket i sin tur kan minska patientens oro (Guo et al., 2014). 

Dessa preoperativa informationer bidrog även till ökad kunskap och strategier för 

patienten vilket stötte patienten att kämpa mot problemet som till exempel 

smärthantering (Soever et al., 2010; McCloud, Harrington & King, 2013). Däremot 

formulerade flera patienterna som fick otillräcklig information att de blev tvungna att 

själva söka information på internet för att kunna förberedda sig och veta mer om 

ingreppet (Edem et al., 2013). Flera studier visade att brist på information ledde till att 

patienterna kände sig mer oroliga och frustrerade och hade svårt att vara delaktiga i 

beslutet (Bryson, Mercer & Varpio, 2014; Guo et al., 2014; Letterstål et al., 2010; 

Mendonça & Andrade, 2015).  

 

På grund av att risker och komplikationer kunde uppstå under alla operationer 

önskade vissa patienter detaljerad information. De ville få ärligt beskrivet om vad som 

kunde förväntas hända både under själva operationen och även efter operationen 

(Davis et al. 2011; McCloud, Harrington & King, 2013; Ozanne et al., 2016; Soever 

et al., 2010). Tvärtom tyckte några patienter att det fanns alldeles för mycket 

information på en och samma gång (Andersson, Otterstrom-Rydberg & Karlsson, 

2015; Davis et al., 2011; Dickerson, Alqaissi, Underhill & Lally, 2011). De upplevde 

ångest och kände sig otrygga efter att höra dessa risker angående operationen (Guo et 

al., 2014; Holliman & Bernstein, 2011; McCloud et al., 2013).  

 

”information and psychological care cannot treat my heart disease. I don’t 

want information because getting to know more about my condition can bring 

more worries to me and my family. I only want to get my surgery 

successfully done” (McCloud et al., 2013, s 368). 

 

När patienter fick adekvat information kunde omvårdnadsåtgärder planeras 

tillsammans med vårdpersonalen, vilket resulterade i att patienter kände sig nöjda och 
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upplevde välbefinnande (Pulkkinen et al., 2016). ”I received good information, what 

to expect, when the surgery is, what I am going to be expecting, what they are going 

to do, tubes, catheters, everything. It was pretty good” (Edem et al., 2012, s 53). En 

del patienter uppfattade att skriftlig information var mycket användbar, förståelig och 

var lika viktig som muntlig information (Andersson et al., 2015; McCloud et al. 2013). 

Det var vanligt att patienten fick mycket information muntligt under kort tid inför 

operationen som ledde till att det blev svårt att komma ihåg. Fördelar med den 

skriftliga informationen var att patienter kunde läsa senare i lugn och ro när de ville 

samt använda dessa informationer för vidare diskussion (Ansa, Hovbäck & Berterö, 

2012; Andersson et al., 2015).  

 

2:2 Informationsstöd från personal och familj 

Flera patienter upplevde att deras förmåga att ta till sig information är nedsatt på 

grund av den påfrestande situationen (Andersson et al., 2015; Specht et al., 2015). 

Patienten tyckte att informationsstöd från vårdpersonalen var betydelsefull för dem att 

begripa vad den preoperativa informationen innebar (Aasa et al., 2012; Davis et al., 

2011; Orpen & Harris, 2010; Specht et al., 2015; Engstrand, Kvist & Krevers, 2016). 

Under den preoperativa dialogen upplevde patienten att informationsstöd från 

vårdpersonalen genom förklaring, undervisning och diskussion kunde hjälpa dem att 

uppfatta informationen på ett tydligt sätt (Aasa et al., 2012; Orpen & Harris, 2010). 

“as the staff explained how this was possible and why it was so important, it became 

easier to trust the information and have confidence in the caregivers” (Aasa et al., 

2012, s 1608). 

 

Informationsstödet förstärkte även patientens delaktighet och många patienter 

uppskattade när de fick tillfälle att ställa frågor och tog en aktiv roll i sin vård. Detta 

bidrog till en känsla av kontroll och förtroende för många patienter (Engstrand et al., 

2016; Specht et al., 2015). Det var av stor vikt för vårdpersonalen att vara medvetna 

om när informationen skulle levereras och informationsstöd skulle alltid bygga på den 

enskilda patientens tillstånd och förmåga att tillgodogöra sig budskapet (Specht et al., 
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2015). Enligt en annan studie tyckte patienter att informationsstöd däremot skulle ges 

fortlöpande under hela vårdprocessen i avsikt att kunna följas upp och uppnå 

kontinuitet i deras omvårdnad (Aasa et al., 2012). 

 

Närstående var oftast den första resursen som patienten kom att vända sig till när ett 

problem uppstod. Patienter beskrev att de kände mindre oro och upplevde trygghet 

när deras närstående fick vara med vid informationsöverföring (Aasa et al., 2012; 

Gregory et al., 2013). Det ansågs som värdefullt på grund av att de kunde diskutera 

den givna informationen hemma efteråt (Aasa et al., 2012).  

 

“either way, your family is involved anyway. If you’re having this surgery 

it’s something you’ve obviously discussed with them because it’s a big, 

life-changing possibly life threatening surgery…It’s not just counseling for 

the patient, but for the family, too” (Gregory et al., 2013, s 8).  

 

Andra patienter formulerade också att det var en bra idé om närstående fick vara 

involverade under rådgivningstillfället så att de kunde lära sig av informationen 

omkring operationen. Patienter uppgav att de hade ett stort behov av stöd från sina 

närstående för att kunna förstå situationen på ett bättre sätt och för att lindra negativa 

effekter av den mentala och känslomässiga oron inför operationen (Gregory et al., 

2013). 

Behov av trygghet och tillit 

Den preoperativa oron påverkades ytterligt av hur patienten blev bemötta och hur 

vårdpersonalen behandlade patienten i den vårdmiljö patienten befann sig. Hur miljön 

upplevdes av patienten hade avgörande betydelse för patienten att känna sig trygg 

eller inte. Den stressiga vårdmiljön kan inverka på patientens innersta livsvärden och 

orsakar oro. Bemötandet återspeglade vårdpersonalens kunskap och kompetens samt 

dennes förmåga att skapa en ömsesidig relation med patienten. En god relation till 

vårdpersonalen resulterade i att patienten kände sig sedd och respekterad med en ökad 

tillit till personalen.  
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3:1 Bemötande 

Flera studier visade att patienten upplevde positivt bemötande under det preoperativa 

mötet där patienten gavs möjlighet att uttrycka sitt önskemål och utbyta sina 

kunskaper med vårdpersonalen (Aziato et al., 2014; Edem et al., 2012; Pulkkinen et 

al., 2016; Engstrand et al., 2011). En del patienter uppgav att vården var god när 

personalen var professionell samt relationen mellan vårdpersonalen och patienten 

vore mer lik en vänskapsrelation. (Edem et al., 2012; Engstrand et al., 2016). Dessa 

känslor utökades när patienter upplevde att de betraktades som en unik person. 

Tillsammans med vårdpersonalen hittade patienten egna resurser och självförtroende 

för att klara av utmaningar inför operationen (Pulkkinen et al., 2016).  

 

Ett flertal patienter uttryckte att det var viktigt att vårdpersonalen tog patientens 

ängslan och oro på allvar och kunde påverka patientens engagemang vid planering i 

den preoperativa fasen (Aasa et al., 2012; Pulkkinen et al., 2016). ”you were there 

with me, comforting me. Your encouragement helped me to overcome my anxiety”. 

(Pulkkinen et al., 2016, s 150). Ett gott bemötande kunde minska patientens oro enligt 

flera studier där patienter kände sig sedda, fick bekräftelse av sina behov och deras 

självbestämmande respekterades. Patienter uppskattade vårdpersonalen som var 

omtänksamma och närvarande, tog sin tid att svara på deras frågor. Detta gav dem 

även ökad förtroende för vården (Davis et al., 2011; Dickerson et al., 2011; Engstrand 

et al., 2016). Däremot beskrev patienter att oprofessionellt bemötande förvärrade 

deras oro. När läkare såg så trött ut fick patienten fundera över om operationen skulle 

gå bra (Holliman & Bernstein, 2011).   

 

Patienter uppgav att vårdpersonalens kunskap och kompetens bedömdes utifrån det 

intryck som patienten fått under den preoperativa dialogen (Guo et al., 2014). 

Patienter upplevde ökad oro och stress efter att läkare visade sig osäker och 

okunnig. ”…when I was at the theatre, the doctor came and he called another doctor 

and he said, ‘have you seen hers? can you do it?’ and he said ”I will try” and I thought 

eih! You will try! That scared me… ”. (Aziato et al., 2014, s 179).  
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3:2 Vårdmiljö 

Miljön inne i operationssalen upplevdes skrämmande samt när olika maskiner och 

instrument togs in till salen orsakade det oro och rädsla. Även ljus och ljud från 

datorer upplevde patienterna som besvärligt. Det lades dessutom stor vikt i hur 

patienten upplevde de andra patienterna mående efter operation. Patienternas oro 

ökade om de var med om att se andra patienter lida (Aziato & Adejumo, 2014; Guo, 

East & Arthur, 2014; Mendonça & Andrade, 2015). Patienter påverkades därefter 

även positivt av att se andra individer må bra efter deras operationer,  

”... I appeared very calm into the operating room. Before surgery I really saw 

a lot of patients undergoing heart surgery. Some were very weak at the 

begining. These real cases also educated me, so that I do not feel the pressure, 

and really went into the operating room with ease” (Guo et al., 2014, s 368). 

 

För vissa patienter uppfattades miljön som hektisk och tillföljd av personalbrist 

upplevde patienterna att tillräcklig tid inte gavs till vårdpersonalen för att kunna ge 

dem betryggande information och stöd (Guo et al., 2014). Patienter uttryckte att de 

kände sig osedda och betydelselösa i den stressiga vårdmiljön preoperativt. Enligt 

patienterna var det svårt att få kontakt med sjuksköterskan samt att den preoperativa 

dialogen inte uppfattades som en dialog då sjuksköterskan enbart talade om de fysiska 

effekterna efter operationen. Patienter ansåg att de inte fick tala om den emotionella 

påverkan operationen kunde innefatta. Patienter hade önskan att vistas i ett privat rum 

under den preoperativa dialogen. De beskrev att om det privata samtalet inte skedde i 

enrum med sjuksköterskan skapades oro och osäkerhet hos patienten (Davis et al., 

2011; Guo et al., 2014, Letterstål et al., 2010).  

 

DISKUSSION 

I resultatet framkom det att patienter upplevde olika faktorer som orsakade oro inför 

operationen. De viktigaste fynden som hittades i relationen till syftet och de 
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frågeställningar som fanns i studien var att det fanns ett stort behov av individuell 

information, och att bemötande samt vårdmiljön spelade stor roll i hur trygg patienten 

kände sig i den preoperativa omvårdnaden.  

 

Resultatdiskussion 

 

I det första temat, oro som är relaterad till operation, berättade patienterna vad det 

fanns för olika element som orsakade oro inför operation. En operation är alltid en 

påfrestande situation där oro är en vanlig känsla som kan uppkomma. Patienter upplev 

anestesin som skrämmande då de hade fått en uppfattning om att vårdpersonal inte ser 

patienten som en människa utan som ett objekt (Mendonça & Andrade, 2015; 

Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016). Patienter kände sig rädda inför komplikationer 

där antingen livet kommer vara det samma som innan operationen eller försämrad 

samt om fel område opereras (Feuchtinger et al., 2013; Holliman & Bernstein, 2012; 

Ozanne et al., 2016). Detta kan relateras till tidigare forskning att den preoperativa 

oron influeras av fysiska symtom som kan förekommer efter operationen (Fraczyk & 

Godfrey, 2010; Pritchard, 2009). Denna oro ses som ett sjukdomslidande enligt 

Eriksson (1994) och påverkar även den innersta upplevelsen, vilket leder till ett 

livslidande för patienten. Syftet med vårdande är att lindra lidande och främja hälsa. 

Det är operationssjuksköterskans ansvar att reflektera över aspekter som påverkar 

patientens oro och lidande för att skapa trygghet (Hurley & McAleavy, 2006). I den 

preoperativa dialogen har operationssjuksköterskan den största möjlighet att få 

patientens förtroende för att de sedan ska kunna lämna över sig utan att känna oro 

(Lindwall & von Post, 2008).  

 

Resultatet visade att hela patientens liv påverkades av väntetiden då de var tvungna att 

vara i närheten av sjukhuset innan en tid för operationen är bestämd (Johnson, Horwood 

& Gooberman-Hill, 2014; Letterstål, Eldh, Olofsson & Forsberg, 2010; Pulkkinen et al., 2016). I 

resultatet ansåg patienterna att väntetiden ledde till sämre livskvalitet samt förhöjda 

nivåer av ångest och oro vilket även tas upp i Oudhoff, Timmermans, Knol, Bijnen 
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och van der Wal (2007) artikel. När patienterna fick vänta en längre tid ökade oron 

men även respekten för vården försvann. Detta medförde att patienterna fick en 

negativ uppfattning av vårdkvalitet. Denna oro som orsakas av väntetiden, framkallas 

av vården vilket Eriksson (1994) beskriver som vårdlidande. Livslidande är kopplat 

till allt vad det innebär att leva och genom att patienternas frihet tas bort medför det 

lidande. Det går inte att påverka väntetiderna men vissa patienter hade förslag om att 

information angående vilken plats i kön de hade skulle hjälpa mot denna oro samt 

minska deras lidande. Genom information om väntetid får patienterna bekräftelse att 

de faktiskt har en plats i kön, vilket fick dem att känna sig sedda och tryggare 

(Gregory, Temple Newhook & Twells, 2013).  

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att den preoperativa oron ledde till 

att de hade stort behov av att få stöd från både vårdpersonalen och närstående. 

Vårdpersonalen var de som förmedlade information och kunskap till patienten samt 

gav dem en känsla av delaktighet i den preoperativa omvårdnaden. Patienter ville 

förstå hur operationen skulle gå till och hur kroppen skulle reagera efter operation. Att 

vara engagerad betraktade patienterna som meningsfullt och något som bidrog till 

deras förmåga att hantera sin livssituation (Guo et al., 2014; Soever et al., 2010; 

McCloud et al., 2013). Det har även visats sig från tidigare forskning om vikten med 

att förmedla information och vad den preoperativa dialogen kan bidra till, såsom att 

identifiera patientens sårbarhet för att minska patientens oro (Malley et al., 2015; 

Sadati et al., 2013). Patientens oro är individuellt vilket är baserat på egna upplevelser 

av sjukdomslidande, vårdslidande och livslidande (Eriksson, 1994). Det finns oro 

relaterad med smärta, oro för bristen av information och även oro förknippad med 

livet efter operationen (Fraczyk & Godfrey, 2010; Pritchard, 2009; Hansen, 2012). 

För att kunna möta patientens oro skall vårdpersonalen skapa en helhetsbild av 

patienten och vara medveten om patientens förmåga att begripa information (Malley 

et al., 2015). Inadekvat information om patientens tillstånd och brist på förståelse kan 

ge upphov till att patienten upplever mer frustration och har svårt att delta i den 

preoperativa omvårdnaden.  
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Att få individuellt anpassad information belyser hur viktigt det är för patienten att få 

preoperativ omvårdnad utifrån deras problem, behov och begär. Resultatet visade att 

såväl brist på information som för mycket information kunde påverka den 

preoperativa oron negativt (Andersson et al., 2015; Bryson et al., 2014; Davis et al. 

2011; Guo et al., 2014; Letterstål et al., 2010). Detta kan kopplas till Hurley och 

McAleavys (2006) studie som talar om att en anpassad omvårdnad ska utgå från 

vilken typ av stöd som den individuella patienten har behov av. Resultatet visade att 

patienten upplevde att få individuellt anpassad information som ett lärandetillfälle 

vilket medförde ökad kunskap och förtroende. Detta styrks av Erikssons (2000) 

begrepp vårdandet som är av vikt för att bekräfta människans behov och ge kraft till 

utveckling. Med hjälp av ansning, lekande och lärande kan vårdande bilda en 

upplevelse av tillit och välbefinnande. Patienten känner sig dock inte tillfredsställd 

och blir mer orolig när vårdpersonalen ignorerar deras behov av informationen 

(Gilmartin & Wright, 2008).  

 

Informationsstöd av vårdpersonalen och närstående ansågs som en positiv aspekt i 

den preoperativa omvårdnaden som skapade möjligheter för patienten att ta en aktiv 

roll i sin vård och finna mening i livet. Vissa patienten klarade inte av att ta åt sig 

given information eller hade svårt att förstå informationen under den påfrestande 

situationen. Patienterna tyckte det var värdefullt när de fick ställa frågor och när 

vårdpersonalen fanns tillgänglig (Aasa et al., 2012; Andersson et al., 2015; Orpen & 

Harris, 2010; Engstrand et al., 2016). Den hjälpande närstående spelade en viktig roll 

under informationsstöd och kunde även lindra den mentala stressen inför operationen 

(Aasa et al., 2012; Gregory et al., 2012). I tidigare forskning framför Mally et al. 

(2015) att vårdpersonalen ska genomföra en flerdimensionell kommunikation med 

både patienter och närstående. För att kunna uppnå kontinuerlig utvärdering av 

omvårdnaden kräver det fortlöpande informationsstöd. Detta styrks även av en studie 

som gjorts av Sjöstedt, Hellström och Warrén Stomberg (2011) att om vårdpersonalen 

håller patienten regelbunden välinformerad om omvårdnadsåtgärder så har det en 
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lugnande effekt. Faktorer såsom kunskap, kommunikation och rätt inställning 

gentemot patienterna behöver tas hänsyn till när vårdpersonalen ska förmedla 

information till patienten för första gången. Resultatet visade att vid informationsstöd 

skulle vårdpersonalen kunna identifiera patientens förkunskap för att ge patienten 

bästa möjliga stöd (Specht et al., 2015). 

 

I resultatet framkom att det som gynnade patienterna var att skapa ett gott bemötande 

där patienterna blev sedda och respekterades av vårdpersonalen (Davis et al., 2011; 

Dickerson et al., 2011; Engstrand et al., 2016). Bemötande handlar om ett samspel 

mellan vårdpersonalen och patienten då det är vårdpersonalens förmåga som avgör 

hur relationen ska utvecklas mellan dem. Ett gott bemötande för patienten innebar att 

vårdpersonalen hade kunskap och kompetens som kunde uppmuntra patienten att vara 

delaktig i det preoperativa planet (Aasa et al., 2016; Aziato et al., 2014; Edem et al., 

2012; Engstrand et al., 2014). Att vara lyhörd för patientens behov sågs som en 

förutsättning för vårdpersonalen att lära känna patientens hälsohinder och 

hälsoresurser. Detta möjliggör för patienten att hitta och använda egna resurser för att 

kämpa mot oro och lidandet inför operationen (Pulkkinen et al., 2016). De kan 

därefter sträva mot att ta sig ur lidandet och mot hälsan (Eriksson, 1994). Utifrån 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot operationssjukvård ska hon ha ett etiskt förhållningssätt att ge en 

personcentrerad vård och skapa en vårdrelation för att ge en god och säker vård 

(Riksförening för operationssjukvård, 2011). Den ömhet och närhet som vårdpersonal 

visar i en vårdrelation är betydelsefull för vårdandet (Eriksson, 2000). Vårdpersonalen 

ska sträva efter att vara närvarande, utveckla en gemenskap och aktiv lyssna på 

patientens önskemål (Gilmartin & Wright; Ivarsson & Lithner; Rudolfsson et al., 

2007). Dock finns det många faktorer som förhindrar ett gott bemötande. När 

bemötande upplevs stressigt kunde det minska patientens möjlighet att ifrågasätta 

omvårdnadsåtgärder som erbjöds. Brister i bemötande kan patienten uppleva mer oro 

och få ett negativt intryck av vården (Holliman & Bernstein, 2011; Aziato et al., 

2014).  
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I resultatet visade det även att vårdmiljön hade en stor påverkan på hur patienterna 

upplevde oro preoperativt. Patienterna ansåg att vårdmiljön skapade ett kaos i deras 

vardag då deras vanliga rutiner blev störda samt att den uppfattades som skrämmande 

i operationssalen (Aziato & Adejumo, 2014). Genom att befinna sig i en miljö som 

ger bra intryck kan även upplevelsen av situationen kännas positiv och hanterbar 

(Timmermann, Uhrenfelds & Birkelund (2013). Det var tydligt i detta arbete att 

patienterna upplevde minskad oro när de fick se andra patienter må bra (Aziato & 

Adejumo, 2014; Guo, East & Arthur, 2014; Mendonça & Andrade, 2015).  Det hade 

även stor betydelse hur patienterna upplevde vårdpersonalens beteende och attityd i 

vårdmiljön. Vårdpersonalen kunde uppfattas som stressade och gav inte tillräckligt 

med tid för att samtala med patienterna vilket medförde att dem kände sig osedda och 

betydelselösa (Guo et al., 2014; Hurley & McAleavy, 2006). Genom att patienterna 

känner att de inte får kontakt med sjuksköterskan ökar deras oro samt skapar 

vårdlidande (Eriksson, 1994).  

  

Författarna har utfört en resultatdiskussion så att styrkor och svaghet tas upp. En 

styrka av examensarbetet är dess breda perspektiv med varierande kulturella bakgrund 

och ingrepp. Detta kan även ses som en svaghet vilket kan leda till resultatet är 

ofokuserat och beroende av var en individ kommer ifrån. Dock visar resultatet att de 

är lika oavsett ursprung eller typ av ingrepp. De förväntade resultaten ligger på oro för 

fysisk och psykisk påverkan, bristen av information men överraskande var att 

vårdmiljön och väntetidens påverkan spelar stor roll för den preoperativa oron än 

förväntat.  

 

Av detta arbete har författarna fått en fördjupad förståelse för hur patienter upplever 

sin oro i samband med den preoperativa omvårdnaden. Antalet operationer ökar, 

vilket också gör att fler personer utsätts för preoperativ oro. Människor har olika 

erfarenheter och uppfattningar av kirurgiska behandlingar. Den preoperativa oron kan 

ta tid och energi från patienten inför operationen, men även påverka postoperativa 



25 
 

återhämtningen. Det kan till exempel vara brist på information som orsakar att 

patienter inte kan hantera sin egen vård postoperativt. Detta möjliggör att patienter 

kan förlora tilliten till vården eller att de söker vid upprepade tillfällen. Vårdskador 

som är orsakade av vårdlidande kan ge upphov till extra vårddagar för patienter och 

ökade kostnader för samhälle. De ökade kostnaderna kan relateras till högre 

sjukvårdskostnader, längre sjukskrivning för patienten med minskade arbets- och 

skatteintäkter. Detta ställer därför betydande krav på operationssjuksköterskans 

förmåga att delge den relevanta informationen för att lindra preoperativa oro och för 

att minska vårdrelaterade skador. 

 

Operationssjuksköterskan skall kunna klarlägga vad som kan ske i patientens liv 

omkring operationen och de konsekvenser som patienterna kan drabbas av. 

Operationssjuksköterskan ska besitta kunskap för att kunna vägleda patienterna i hur 

de kan möta sin oro inför operationen. Det har stor betydelse för 

operationssjuksköterskan att identifiera patientens förkunskap och sårbarhet för att 

kunna ge omvårdnad som är anpassad efter varje individs behov. När 

operationssjuksköterskan inte ser patienten med helhetssyn eller negligera patientens 

känslor uppstår ett stort lidande för patienten. 

 

Metoddiskussion 

I examensarbetet har en litteraturstudie med en kvalitativ ansats använts då det ansågs 

som den mest lämpade metoden för att besvara syftet. Syftet med examensarbetet är 

att beskriva patientens upplevelse av oro i samband med den preoperativa 

omvårdnaden. Den kvalitativa litteraturbaserade studien valdes för att sammanställa 

tidigare forskning till en helhet. Vinsten med denna metod är att förståelsen för 

upplevelsen av det valda fenomenet blir fördjupat. Detta sker genom att slå samman 

flera studiens resultat så att kunskapsvärdet kan ökas, förutsatt att alla studier 

beskriver samma fenomen. Genom att studera flera studier som handlade om 

patientens oro inför operation och dessa omvårdåtgärders påverkan så kan vi få en 



26 
 

bättre bild på patienters upplevelser. Enligt Friberg (2012) fanns det två 

tillvägagångssätt som kan väljas; en beskrivande syntes och en tolkande syntes. 

Fördelar med den beskrivande syntesen är att det summerar vad alla studier handlar 

om så att resultatet blir så nära data som möjligt. Författarna anser att den tolkande 

syntesen inte är rimlig för examensarbetet då den tolkar bakomliggande betydelse av 

patienternas upplevelse, vilket ökar risken för att missuppfatta dessa upplevelser med 

egna tolkningen. Den kvantitativa metoden valdes inte till följd av att den används för 

mätning och jämförelser men går inte lika djupt i ett fenomen som en kvalitativ metod. 

Ett annat val som skulle passa till examensarbetet vore en empirisk studie med 

intervjuer men den valdes bort med anledning av att den kan begränsa målgrupper, 

typ av ingrepp och nationalitet. Detta kan leda till att studien inte uppnår ett brett 

perspektiv.  

 

För att överväga den kvalitet som examensarbetet har är det viktigt att diskutera 

trovärdighet där svagheter och styrkor lyfts fram. Begreppet som används för att 

beskriva trovärdigheten i den kvalitativa innehållsanalysen är giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Giltighet kan granskas 

efter hur trovärdig utförande av datainsamling och urval har varit. De databaserna 

såsom Cinahl och PubMed har valts via Uppsala universitets sökmotor och gav bättre 

resultat vid sökningar. Olika kombinationer av sökord användes med utgångspunkt i 

examensarbetets syfte så att artiklar som hittades var passade för detta. 

Sökningsresultat, sökord, antal träffar och databas skrev ner i Bilaga 1 i avsikt att 

underlätta om en omsökning skulle behöva genomföras. Urval av alla artiklar 

genomfördes utifrån granskningsmallen där artiklarna bedömdes genom 

poängsättning. Författarna kom överens om att varje bedömningskriterier motsvarade 

ett poäng och valde själva var gränsen skulle placeras för medel eller hög kvalitet av 

artiklarna. De artiklar som valdes granskades enskilt av båda författarna och 

jämfördes sedan för att komma till ett samförstånd kring varje artikel. Detta ökade 

även trovärdigheten för studien (Polit & Beck, 2008).  
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I tabell 1 presenteras hur tema och subtema har tagits fram under analysprocessen. 

Genom användning av citat kan läsaren på ett enkelt sätt se hur resultatet analyserats 

från citat i originaltexterna vilket medför att resultatets giltighet stärks. Det innebär att 

om läsaren skulle göra om textanalysen skulle de få liknande resultat (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Författarna till denna studie tycker att det varit svårt att 

kategorisera teman och subteman så att resultatet inte förlorar sin röda tråd. För att 

kunna skapa validitet och säkra resultatet har teman och subteman omprövat flera 

gången av författarna.  

 

En svaghet med litteraturstudie som kan påverka giltigheten är den medförda risken 

för egen tolkning. Det kan resultera i att egen tolkning inte stämmer med de originella 

studierna påverkar resultatet. Med hjälp av en ständig diskussion har författarna 

diskuterat tolkningen och de olika stegen i analysen vilket kan även stärka studiens 

tillförlitlighet (Hällgren-Graneheim & Lundman, 2004). Tillförlitligheten gällande 

resultatet beror på om materialet är publicerat och aktuellt, även om analysen av 

materialet genomfördes under en kort sammanhängande tidperiod. Varje artikel som 

valdes för resultatets har genomgått en kritisk granskning och är vetenskapligt 

godkända. I och med detta blir studien mer tillförlitlig (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). 

   

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan vara användbart i andra 

grupper eller situationer. För att kunna förstärka överförbarhet ska författarna ge en 

tydlig förklaring av studiens design, urval och analysprocess. Det är läsare som avgör 

om resultatet är relevant i andra sammanhang (Hällgren-Graneheim & Lundman, 

2004). Att välja deltagare med olika kulturer och olika ålder som genomgick 

varierande ingrepp kan bidra till att ge ett bredare perspektiv. Anledningen till att 

artiklarna inte har begränsats till ett specifikt ingrepp och ett geografiskt område är att 

examensarbetet vill uppnå ett brett synsätt på hur varje individ upplever av oro och 

dessa omvårdnadsåtgärder inför operationen. Inför många behandlingar kan det ge 

upphov till stor oro för patienten vilket ger detta arbetets resultat möjlighet till 
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överförbarhet då det går att överföras till andra behandlingar och sammanhang. 

Författarna tycker att överförbarhet i denna studie är god då flera målgrupper har 

undersökts. 

 

De artiklar som använts till resultatet i denna studie har blivit minimalt omtolkade. 

Det finns dock möjlighet till att tolkningsfel har skett då de analyserade artiklarna är 

skriva på engelska, vilket inte är författarnas modersmål. Hjälpmedel som exempelvis 

svenskt-engelskt lexikon har använts för att översätta meningar. Men för att reducera 

dessa tolkningsfel har de analyserade artiklarna lästs igenom flera gånger. Referenser 

är tydligt skrivna vid korrekt artikel för att inga missuppfattningar kan ske gällande 

vilken författare som hör till den ursprungliga artikeln (APA, 2010). De citat som 

används i resultatet har inte blivit översatta samt tagits direkt ur artiklarnas 

sammanhang för att ingen feltolkning ska kunna ske. Flera artiklar har utfört 

intervjustudie och var godkända av den forskningsetiska kommittén. I dessa artiklar 

var alla deltagarna anonyma vilket resulterade i att deras integritet skyddades.   

 

Resultatet av detta arbete beskriver hur den preoperativa omvårdnaden påverkar 

patientens oro. Mer forskning om när och hur den preoperativa informationen ska 

levereras för patienter under väntetiden och dess påverkan på patientens preoperativa 

oro behövs. Det fanns redan studier som visar att kontinuerlig information ska 

genomföras under hela vårdprocessen. Dock finns det ingen forskning som 

undersöker vilket stöd patienten är i behov av under väntetiden både inom sjukhuset 

och utanför sjukhuset.  

 

SLUTSATS 

I studien har det framkommit att upplevelsen av att genomgå en operation samt att 

vänta på en operation orsakar generell oro för de flesta patienter. Såväl sjukdom som 

oron omkring operation påverkar patienternas livskvalitet negativt och leder till ett 

lidande för patienten. Resultatet visar även att information måste ges individuellt för 
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varje unik patient då det påverkar deras delaktighet i sin vård. Med hjälp av ökad 

förståelse av patientens upplevelser av oro i förhållande till den preoperativa 

omvårdnaden kan operationssjuksköterskan minska detta lidande som är relaterad till 

vården. Det är viktigt för operationssjuksköterskan att reflektera över det stöd som 

patienter är i behov av.  
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Tidsskrift, år 

och databas 

Titel och författare Syfte Metod Resultat Kvalitet 
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Databas: Cinahl 

Titel: The importance of 

preoperative information 

for patient participation in 

colorectal surgery care. 

 

Författare: Aasa, 

Hovbäck och Berterö 

Identifiera och beskriva 

patienternas upplevelse av 

ett preoperativt 

informationsmöte med en 

sjuksköterska och dess 

påverkan på patientens 

delaktighet i sin egen vård. 

Tolv patienter, nio män och 
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intervjuade. 
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Otterstrom-Rydberg och 

Karlsson 

Undersöka patienternas 

uppevelse av preoperativ 

information angående 

smärt behandling samt hur 

den sköttes i den 

postoperativa fasen. 

En deskriptiv, kvalitativ 

studie användes där 18 

patienter som hade 

genomgått en total knä 

eller höft operation 

intervjuades. 

Studien visade att en kombination mellan 

skriven och muntlig information om 

smärtlindring beskrevs som viktig för 

patienterna. 

 

Fyra teman beskrevs: formen av information, 

informationens innehåll, patientens 

upplevelse av postoperativ smärtlindring 

samt faktorer som påverkade patienternas 
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Tidsskrift: 

Clinical Nursing 

Research 

År: 2014 

Databas: 

PubMed 

Titel: An insight into the 

preoperative experiences 

of Ghanaian general 

surgical patients. 

Författare: Aziato och 

Adejumo 

Undersöka upplevelsen av 

den preoperativa fasen hos 

Ghanian allmän kirurgiska 

patienter. 

En kvalitativ, etnografisk 

design användes och 

genomfördes på två 

sjukhus i Accra. 

Det framkom att patienterna upplevde 

psykisk stress och rädsla för döden inför 

operation. Att få vänta på operation skapade 

oro hos patienter. Det fanns även vissa 

patienter som kände sig redo att genomgå ett 

ingrepp. 

Hög 



 

 

Tidsskrift: 

Canadian 

Anesthesiologist

s´ Society 

 

År: 2014 

Databas: 

PubMed 

Titel: Patient and 

caregiver experience 

following ambulatory 

surgery: qualitative 

analysis in a cohort of 

patients 65 yr and older. 

 

Författare: Bryson, 

Mercer och Varpio 

Undersöka postoperativa 

upplevelsen hos äldre 

elektiva patienter och deras 

vårdgivare. 

En kvalitativ, deskriptiv 

studie användes där patienter 

som var 65 år och uppåt samt 

var planerade för ett ingrepp 

intervjuades. 

Patienter och vårdpersonal hävdade att det 

var dålig förberedelse inför den 

perioperativa vården. Det gavs både 

muntlig och skriftlig information från 

vårdpersonalen. Patienterna ansåg dock 

att den skriftliga informationen var 

otydlig och svår att förstå. I resultatet togs 

det upp att de flesta patienter var nöjda 

med vården på sjukhuset men vid 

hemgång ansågs det svårt att veta vem 

som kunde kontaktas vid frågor. 

Hög 

Tidsskrift: 

Journal of 

Evaluation in 

Clinical 

Practice 

 

 

År: 2011 

 

 

Databas: 

PubMed 

Titel: Exploring the care 

experience of patients 

undergoing spinal 

surgery: a qualitative 

study. 

 

 

Författare: Davis, 

Vincent, Henley och 

McGregor 

Undersöka patienternas 

upplevelse av det 

kirurgiska förloppet från 

beslutet av operation, till 

sjukhusvistelsen, 

utskrivningen och 

postoperativa 

återhämtningen. 

En prospektiv, kvalitativ 

studie utfördes med 

fokusgruppsintervjuer. 

 

Totalt blev 20 patienter 

intervjuade och dessa var 

mellan 48-75 år gamla. 

I resultatet framkom det nio behov som 

patienterna ansåg hade stor vikt i hur de 

upplevde den perioperativa vården. 

Patienter kände behov av mindre väntetid, 

mer information och förberedelse. Det 

visade även att vara proaktiv, att våga tala 

och ställa frågor var viktigt. Patienter 

uttalade dessutom att känna sig säker, bli 

behandlad med värdighet och respekt 

påverkade hur de upplevde den 

perioperativa vården. Det fanns även 

behov av fortlöpande stöd, männsklig 

kontakt samt kontinuitet i vården. 

Medel 

 



 

 

Tidsskrift: 

Social Science 

& Medicine 

 

 

År: 2014 

Databas: 

PubMed 

Titel: Conceptualising 

time before surgery: The 

experience of patients 

waiting for hip 

replacement 

Författare: 

Johnson, Horwood och 

Gooberman-Hill 

Undersöka patienternas 

upplevse av att genomgå 

en höftkirurgi.  

En kvalitativ studie utfördes 

där 24 patienter som skulle 

genomgå höftkirurgi blev 

intervjuade.  

Resultatet visade att patienterna upplevde 

ökad smärta och minskad rörelse av höften 

under väntetiden. De fick göra ändring i 

sina liv för att kunna hantera väntetiden. 

Patienterna ansåg att det var ett slöseri med 

tid att vänta inför operation. Att få ett datum 

för operation var det enda de fokuserade på.  

Hög 

Tidsskrift:  

British Journal 

of 

Neurosurgery 

 

 

 

 

År: 2012 

Databas: 

Pubmed 

Titel: A prospective 

qualitative study on 

patients´ perceptions of 

endoscopic endonasal 

transsphenoidal surgery. 

 

Författare: 

Edem, Banton, Bernstein, 

Lwu, Vescan, Gentilli och 

Zadeh. 

Utforska patientens 

upplevelse av 

endoskopiskt 

transsfenoidal kirurgi. 

En prospektiv, kvalitativ 

metod användes. 

 

Information till studien 

samlades genom 

preoperativa och 

postoperativa 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Resultatet exponerade sju teman. Patienter 

fick en positiv upplevelse av operation och 

var nöjda över hela processen. De påpekade 

även att de blev förvånade över att 

neurokirurgi kunde utföras endoskopiskt. 

Patienterna hade förväntingar om att bli 

botade av operationen men samtidigt var de 

rädda att att något kunde gå fel. Det 

uppkom att patienterna ansåg att de fått 

tillräckligt med information och kände sig 

förbereda inför operation. 

Hög 

Tidsskrift: 

Disability and 

Rehabilitation 

 

 

År: 2016 

Databas: 

Cinahl 

Titel: Patients’ 

perspective on surgical 

intervention for 

Dupuytren’s disease - 

experiences, expectations 

and appraisal of results. 

Författare: Engstrand, 

Kvist och Krevers 

Undersöka patienternas 

upplevelse om kirurgiska 

behandlingar av 

Dupuytrens syndrom, 

med fokus på patientens 

bedömning av resultat, 

tidigare erfarenheter samt 

förväntningar av 

operation. 

En kvalitativ metod 

användes där intervjuer 

skedde vid två olika 

tillfällen. 

 

21 män intervjuades 2-4 

veckor innan och 6-8 

månader efter operation. 

I resultatet framkom det att tidigare 

erfarenheter påverkade patienternas 

förväntingar av operationen. Patienternas 

bedömning angående resultatet av 

operationen påverkades av förändringar i 

handfunktion, vårdprocessen, 

vårdpersonalens kompetens samt 

organisation. 

Hög 



 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

 

År: 2013 

 

Databas: 

PubMed 

 

Titel: Anxiety and fear in 

patients with short 

waiting times before 

coronary artery bypass 

surgery- a qualitative 

study. 

Författare: Feuchtinger, 

Burbaum, Heilmann, 

Imbery, Siepe, Stotz, 

Fritzsche och Beyersdorf 

Få information angående 

oro och rädslor inför 

kranskärlskirurgi hos 

patienter med korta 

väntetider. 

Dagen innan operation 

intervjuades 24 patienter 

med semi-strukturerade 

frågeställningar. 

Patienter la fokus på att de upplevde oro och 

rädsla inför operation. De markerade att de 

kände rädsla inför komplikationer och hur det 

skulle vara postoperativt. Dock fanns det 

också patienter som inte var orolig och kände 

sig lugna inför operationen. 

Hög 

Tidsskrift: 

International 

Journal for 

Equity in 

Health 

 

År: 2013 

 

Databas: 

PubMed 

 

Titel: Patients’ 

perceptions of waiting for 

bariatric surgery: a 

qualitative study. 

 

Författare: Gregory, 

Temple Newhook och 

Twells 

Undersöka patienternas 

upplevelse av att vänta på 

obesitas kirurgi, 

innebörden, 

erfarenheterna, 

psykosociala och 

beteende påverkan av att 

vänta på behandling. 

Dessutom identifiera 

vårdpersonalens 

stödåtgärder som kan 

förbättra patienterns 

upplevelse av väntetiden. 

21 kvinnor och 6 män 

mellan åldrarna 26 till 64 

intervjuades samt 

spelades in. 

 

En kvalitativ metod 

användes för att samla 

och analysera data. 

Resultatet visade att patienter var uppspelta 

inför operation men väntetiden utlöste stress 

och oro. De uttryckte frustration gentemot 

vården avseende den långa väntetiden. 

Patienterna beskrev att de var i behov av stöd 

från vårdpersonal under väntetiden samt 

information angående vart de befann sig på 

väntelistan. 

Hög 

 

 

 

 



 

 

 

Tidsskrift: 

Patient 

Education 

and 

Counseling 

 

 

År: 2014 

Databas: 

PubMed 

Titel: Thinking outside the 

black box: The importance 

of context in understanding 

the impact of a 

preoperative education 

nursing intervention 

among Chinese cardiac 

patients. 

Författare: Guo, East och 

Arthur 

Undersöka hur kinesiska 

patienter upplevde 

sökningen och att ta emot 

information innan hjärt 

kirurgi. 

Semi-strukturerade 

intervjuer utfördes på 20 

patienter innan hemgång 

där data blev analyserat 

tematiskt. 

I resultatet beskrevs det att från vem 

informationen kom ifrån var viktigt. De menar 

att en person med högre rykte gav bättre 

information. Det ansågs dessutom att 

preoperativ information hjälpte att minska oro 

och gav patienterna styrka. De flesta patienter 

tyckte dock att det inte gavs tillräckligt med 

information från vårdpersonal. 

Medel 

Tidsskrift:  

British 

Journal of 

Neurosurgery 

 

År: 2011 

Databas: 

PubMed 

Titel: Patients’ perception 

of error during craniotomy 

for brain tumour and their 

attitudes towards 

preoperative discussion of 

error: a qualitative study. 

Författare: Holliman och 

Bernstein 

Studera patienternas 

upplevelse av eventuella 

medicinska misstag som 

kan ske under kraniotomi 

på grund av hjärntumör 

och hur detta kan 

påverkade deras beslut att 

genomgå operation. 

Kvalitativ metod 

användes. 35 patienter 

som hade gått igenom en 

kraniotomi tillföljd av 

hjärntumör blev 

intervjuade med 

semi-structurerade 

frågeformulär. 

Det visade sig att patienterna var väl 

informerade om vad ett medicinskt misstag 

innebar samt förstod de att det är mänskligt att 

göra misstag. Patienterna trodde trots allt att 

det fanns en liten chans för misstag då det finns 

olika protokol att följa. De hävdade dessutom 

att behandla sjukdomen var ett större 

bekymmer än själva eventuella misstag. 

Hög 

Tidsskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

År: 2010 

Databas: 

Cinahl 

Titel: Patients´ experience 

of open repair of 

abdominal aortic 

aneurysm- preoperative 

information, hospital and 

recovery. 

Författare: Letterstål, 

Eldh, Olofsson och 

Forberg 

Belysa patienternas 

upplevelse av vårdkedjan 

efter de gått igenom 

öppen kirurgi för 

bukaortaaneurysm. 

Kvalitativ metod 

användes för att analysera 

intervjuer som blev 

inspelade. Intervjuerna 

pågick under tre 

månaders tid. 

Patienterna kände sig inte förberedda inför 

komplikationer och begränsningar efter 

operationen på grund av att de inte fullt förstod 

riskerna av att genomgå en operation. 

Patienterna ansåg att de var i behov av mer 

kommunikation med vårdpersonal för att bli 

mer förberedda och införstådda vad ingereppet 

innebar. 

Hög 



 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nusring 

 

År: 2013 

Databas: 

Cinahl 

Titel: A qualitative study 

of regional anaesthesia for 

vitreo-retinal surgery. 

 

 

Författare: McCloud, 

Harrington, King 

Undersöka patienternas 

uppfattning och tankar om 

regional okulär anestesti. 

En tolkande, kvalitativ 

metod användes. 11 män och 

7 kvinnor valdes till studien, 

samtliga var över 18 år och 

kunde tala engelska. 

Resultatet visade att genomgå en 

regional okulär anestesi kunde skapa 

oro hos patienterna. De flesta i 

studien ansåg att ingreppet var 

överväldigande samt smärtsamt. 

Hög 

Tidsskrift: 

Brazialian 

Journal of 

Cardiovascula

r Surgery 

År: 2015 

Databas: 

Cinahl 

Titel: Patient’s Perception 

About Coronary Artery 

Bypass Grafting. 

 

Författare: Mendonça och 

Andrade 

Undersöka de svårigheter 

som patienterna upplever 

vid väntan på 

kranskärlskirurgi samt se 

över vilka strategier som 

underlättar anpassning till 

den nya livsstilen efter 

ingreppet. 

En kvalitativ, utforskande 

metod använvändes där 

patienterna blev intervjuade 

med semi-strukturerade 

frågeställningar. 

I resultatet kom det fram att 

patienterna upplever stora 

emotionella svårigheter inför 

operation. Patienterna ansåg det 

viktigt att få möjligheten att samtala 

om deras känslor då de minskade 

deras oro och rädsla. 

Hög 

Tidsskrift: 
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År: 2010 

Databas: 

Pubmed 

Titel: Patients´ perceptions 

of preoperative 

home-based occupational 

therapy and/or 

physiotherapy 

interventions prior to total 

hip replacement. 

 

Författare: Orpen och 

Harris 

Studera patienternas 

upplevelse av preoperativa 

hem-baserade fasen för att 

höja vårdpersonalens 

förståelse för vad som är 

viktigt för att kunna 

förbereda patienten för 

höftkirurgi. 

En fenomenologisk, 

kvalitativ metod där 10 

individer blev intervjuade 

med semi-strukturerade 

frågor. 

Det visades i resultatet att patienterna 

hävdade att få träffa vårdpersonal i 

sin hem miljö hjälpte dom att 

förbereda sig inför operation. Genom 

mötet i hemmet minskade den 

preoperativa oron samt underlättade 

det hemgången efter operation. 

Hög 
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Databas: 

PubMed 

Titel: Patients’ 

expectations and 

experiences of epilepsy 

surgery-Apopulation-ba

sed long-term 

qualitative study. 

Författare: Ozanne, 

Graneheim, Ekstedt och 

Malmgren 

Undersöka patienternas 

föväntningar 

preoperativt samt deras 

upplevelse kort- och 

långsiktigt efter 

operationen. 

Prospektiv, kvalitativ metod 

användes för att analysera 

frågeformulär som gavs 

preoperativt samt postoperativt 2 

år efter ingreppet. Det var 80 

patienter som var inkluderade i 

studien. 

Innan operationen hade patienterna 

förhoppningar om att de skulle få ett 

normalt liv efter ingreppet. De kände 

dock även oro över hur det kunde bli. 

Patienterna upplevde rädsla över 

operationen eftersom det kunde uppstå 

komplikationer som till exempel flera 

anfall. 

Hög 
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PubMed 

Titel: The perioperative 

dialogue - a model of 

caring for the patient 

undergoing a hip or a 

knee replacement 

surgery under spinal 

anaesthesia. 

 

 

 

 

Författare: Pulkkinen, 

Junttila och Lindwall 

Beskriva hur patienter 

som genomgår antingen 

höft eller knä kirurgi 

med spinal anestesi 

upplever att vara 

delaktig i den 

perioperativa vården. 

En kvalitativ metod valdes att 

användas. 19 individer som 

skulle genomgå antingen höft 

eller knä kirurgi med spinal 

anestesi valdes till studien. 

Sjuksköterskan utförde 

preoperativ, intraoperativ samt 

postoperativ dialog tillsammans 

med individerna. Data samlades 

in genom intervjuer. 

I resultatet tas de tre olika faserna upp. I 

den preoperativa dialogen visade det att 

patienterna lider av att vänta på 

operation. Därefter i den intraoperativa 

dialogen, berättade patienterna att det 

var positivt att få träffa samma 

sjuksköterska i operationssalen, som de 

träffat i den preoperativa dialogen. 

Patienterna uppskattade sedan att samma 

sjuksköterska mötte dom postoperativt 

då de kände att de betydde något. 

Hög 
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År: 2010 

 

Databas: 

PubMed 

Titel: Educational needs of 

patients undergoing total 

joint arthroplasty. 

 

Författare: Soever, 

Mackay, Saryeddine, 

Davis, Flannery, Jaglal, 

Levy och Mahomed 

Undersöka vilka 

informationsbehov som 

behövs hos vuxna som 

ska genomgå total höft- 

och knä kirurgi. 

En kvalitativ metod användes 

där individerna i studien blev 

intervjuade med 

semi-strukturerade 

frågeställningar. 22 individer 

blev tillfrågade men 15 

deltog. 

I resultatet hävdade patienter att de 

var behov av att känna igen 

vårdpersonalen, information om sin 

sjukdom, preoperativ möte med 

vårdpersonal, information om 

ingreppet samt komplikationer. 

Medel 

Tidsskrift: 
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År: 2015 

 

Databas: 

PubMed 

Titel: Patient experience in 

fast-track hip and knee 

arthroplasty - a qualitative 

study. 

 

Författare: Specht, 

Kjaersgaard-Andersen, 

Pedersen 

Utforska patientens 

upplevelse av snabb 

ensidig total höft- och 

knäledsplastik från 

första besöket till 

utskrivning från 

sjukhuset. 

En explorativ, kvalitativ 

metod med intervjuer 

användes. 8 individer som 

genomgått total höft- och 

knäplastik valdes 

slumpmässigt till studien. 

Resultatet visade att patienter var 

tveksamma till smärtlindring och de 

fann det besvärligt att veta när 

smärtstillande skulle tas. Detta 

medförde att sjuksköterskorna måste 

ha tillräckligt med kunskap att kunna 

ta ansvar över patienternas 

smärtlindring. Det var även viktigt att 

få information om ingreppet, träffa 

vårdpersonal innan operationen samt 

kunna inkludera närstående.  

 

I resultatet visades även att fel 

information och brist på respekt ledde 

till osäkerhet. 

Hög 

 

 


