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Sammanfattning    

 

Kirurgiska ingrepp sker varje dag i både slutenvård och öppenvård. När patienter  

genomgår ett kirurgiskt ingrepp krävs det förberedelser för att operationen ska bli så 

lyckad som möjligt. Ett flertal komponenter krävs för en lyckad operation och 

informationen i samband med ett kirurgiskt ingrepp är en väsentlig del. Tidigare 

forskning påvisar vikten av tillräcklig information, trots det upplever patienter att de får 

bristfällig information. Intresset för att genomföra studien väcktes då författarna själva 

erfarit vad bristfällig information kan göra för en patients hälsa. Allmän litteratur 

översikt användes som metod för studien och 13 artiklar granskades. Efter bearbetning 

av artiklarnas resultat växte tre huvudkategorier fram: samtal, delaktighet samt lidande. 

De fem underkategorier som växte fram var: tidpunkt för informationssamtal, ärlighet 

och förtroende, sjuksköterskans pedagogiska ansvar, empowerment samt vårdlidande- 

det onödiga lidandet. I litteraturöversiktens resultat beskrivs tidpunkten för 

informationssamtalet vara av vikt, en smidig återhämtning efter det kirurgiska ingreppet 

nås genom att sjuksköterskan hade ett pedagogiskt förhållningssätt i mötet med 

patienten samt att patienten gjordes delaktig. Patienter som inte upplevde att de var 

förberedda inför ingreppet kunde uppfatta återhämtningen som svårare än de patienter 

som upplevde att de var väl förberedda. Flera faktorer var således av vikt för att 

patienten skulle kunna nå en, för individen god hälsa i samband med ett kirurgiskt 

ingrepp. Framträdande resultat i litteraturöversikten belyser vikten av ett väl genomfört 

informationssamtal, samt att dialogen bidrar till att patienten kan återhämta sig smidigt 

och främjar upplevelsen av hälsa. 

 

Nyckelord:  Patient, sjuksköterska, information, empowerment, delaktighet, lidande, 

kirurgi. 
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INLEDNING 

 

År 2018 genomfördes cirka 1 610 000 kirurgiska ingrepp i Sverige. Av de ingrepp som 

utfördes skedde 410 000 i slutenvård och 1 200 000 i öppenvård (Socialstyrelsen 2019).   

Bernard och Foss (2014) betonar vikten av att patienten får en anpassad och väl 

genomförd information om det kirurgiska ingreppet, för att återhämtning ska ske. I vår 

studie behandlas både patienter som genomgår dagkirurgi samt slutenvårdskirurgi. I 

Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står att vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och kunskap om sig själv och sin situation. Vården ska 

även tillgodose patientens behov av säkerhet och trygghet och främja goda kontakter 

mellan sjukvård och patienten. Författarna menar därför att den kunskap patienten har 

och den kunskap som ett väl genomfört informationssamtal bidrar till bör användas för 

att säkerställa att en helhetssyn inom vården tillämpas, vilket förbättrar patientens 

sociala, psykiska och fysiska välbefinnande. Författarna valde ämnet för att belysa hur 

väl genomförd och individanpassad information kan bidra till att patienter känner sig 

tryggare och mer säkra i sin situation efter ett kirurgiskt ingrepp samt nöjda med den 

vård de erhåller. Författarna har även valt det här ämnet för att det, i vår kommande 

profession som sjuksköterskor kommer att krävas av oss, att vi ansvarar för den 

pedagogiska delen i mötet med patienten.  

 

BAKGRUND  

Kirurgi 

 

Vid dagkirurgi kommer patienten till den opererande enheten den dag som ingreppet ska 

ske och förväntas gå hem samma dag. Vid inneliggande operation är patienten kvar på 

sjukhuset längre än själva operationsdagen och inskrivning sker antingen dagen innan 

operation eller efter genomförd operation (Region Norrbotten 2019).  

 

Återhämtning 

 

(Bowyer & Royse 2016) beskriver begreppet återhämtning som ett abstrakt begrepp och 

har olika innebörder beroende på individens förutsättningar. Det finns olika aspekter av 

återhämtning. I den här studien beskriver författarna begreppet återhämtning som den 

sortens återhämtning som sker efter ett kirurgiskt ingrepp. Återhämtning är en 

fortgående, komplex process där fysiologiska, känslomässiga och kognitiva aspekter är 

delkomponenter. Återhämtningsprocessen kan ses som olika faser av tillfrisknande. Det 

finns svårigheter i att försöka bestämma när en patient har återhämtat sig, då 

förväntningar på begreppet återhämtning varierar mellan olika individer. Upplevelsen 

av hälsa, förmågan till aktivitet, trötthet, smärta, illamående och patientens 

förväntningar inför återhämtningsprocessen är aspekter av värde. Att återhämta sig från 

en operation innebär inte nödvändigtvis att patienten upplever total avsaknad av 

exempelvis smärta. Återhämtningen beror på hur patienten själv upplever att deras 

livskvalitet har förbättrats. Det är vanligt förekommande att patienter skrivs ut från 
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sjukhus medan återhämtningsprocessen pågår, då de fortfarande har nedsatt 

funktionsnivå samt symtom. 

 

Patientperspektiv 

 

Enligt Ekebergh (2015, s. 67) är livsvärlden den värld som varje patient erfar och är 

därför unik men går samtidigt att dela med andra. Människan tolkar vardagen så som de 

upplever den och livsvärlden tas därför alltid för given, och genom att den gör det så 

skapar patienten ett förhållningssätt som beskrivs som den naturliga hållningen. Den 

naturliga hållningen bygger på handlingar och företeelser i människans vardag som är 

av betydelse, på så vis är människan aldrig ett helt blankt blad utan har alltid en 

förförståelse om livet (ibid). Sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten ska 

alltid vara anpassat efter individen och hens livsvärld. Varje möte ska utgå från 

patientens berättelse och utformas efter patientens behov (Svensk sjuksköterskeförening 

2017). För att lyckas med det, krävs att sjuksköterskan reflekterar över mötet 

tillsammans med patienten och på så vis lägger förförståelsen för den aktuella 

situationen åt sidan. Det krävs även att sjuksköterskan utgår från patientens perspektiv 

av situationen för att öppna upp för en ny insikt. På så vis kan sjuksköterskan lägga sin 

förförståelse för den aktuella situationen åt sidan. Det krävs också att sjuksköterskan 

möter patienten där den befinner sig i livet och ser varje individ som unik. 

 

Delaktighet 

 

Insulander och Björvell (2013, s.135) belyser begreppet delaktighet och vikten av att 

vården bygger på  patientens självbestämmande, integritet och att vården tar hänsyn till 

patientens livsvillkor. En indikator på god vård är att patienten har kontroll över, och 

görs delaktig i sin egen vård. Patienten besitter en unik kunskap om sig själv och sin 

situation, hur en sjukdom eller åkomma påverkar patientens dagliga liv. När patienten  

har tillgång till information, kan det bidra till att makten över situationen förskjuts från 

vården som organisation, till patienten. Ehrenberg, Wallin, Edberg och Castoriano 

(2014, ss. 69-71) menar att när patienten görs delaktig i sin vård, leder det till att vården 

bedrivs i samråd med patienten och är stödjande och vägledande. Delaktighet bidrar 

även till att beslutsfattandet delas mellan patient och vården. Ekebergh (2015, ss. 127-

128) belyser att delaktighet är en förutsättning för att vårdande handlingarna över huvud 

taget ska vara verksamma. Delaktighet ger kraft till den läkande processen genom att 

patienten kan uppnå känslan av att ha kontroll över sin kropp och hälsa, och ger därför 

möjlighet till välbefinnande för patienten. Delaktighet handlar med andra ord om att 

patienten är involverad i sin hälsoprocess. För att vara delaktig i sin hälsoprocess krävs 

ett samtal där patienten får information men även svar på sina frågor. Det är i samtalet 

viktigt att sjuksköterskan förvissar sig om hur patienten uppfattat informationen som 

givits samt att det finns en dialog kring detta, snarare än en informationsöverföring. 

Sammanfattningsvis betonas att ett begripligt informationssamtal med sjuksköterskan 

bidrar till att patienten får makt över sin egen situation. Då patienten har makt över sin 

situation kan det bidra till att patienten blir delaktig.  
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Empowerment 

 

Insulander och Björvell (2013, ss.135-141) belyser att då begreppet delaktighet visar på 

vikten av att ta hänsyn till patientens villkor, befäster begreppet empowerment 

patientens medbestämmande och bidrar till att patienten blir en självklar del i teamet 

kring sin egen vård. Begreppet empowerment kan på svenska beskrivas som egenmakt. 

Patienten blir jämbördig sjukvårdsteamet och patientens status befästs. Patientens 

livsvärld och kunskap om sig själv och sina erfarenheter vävs in i vårdandet. Då 

sjuksköterskan förstår patientens livsvärld, kan sjuksköterskan fokusera lika mycket på 

patientens hälsa som ohälsa. Genom kunskap om patientens hälsa och ohälsa och egna 

resurser, kan sjuksköterskan stärka patientens egenvård, tillfrisknande och 

välbefinnande. Patienten ses som expert på sin egen hälsa och sjukvården som expert på 

sjukdom ur ett medicinskt och omvårdnadsmässigt perspektiv. Då patienten ses som 

expert på sin egen hälsa sker en maktförskjutning från sjukvården till patienten. Alla 

människor har, i någon mån resurser för att ta kontroll över sin hälsa och utifrån 

patientens förmåga kan sjuksköterskan stötta patienten i en ökad egenkontroll och 

egenvård. För att egenkontrollen och egenvården ska bidra till välbefinnande krävs det 

att ett vårdande samtal sker där kunskapsutbyte genom dialog mellan sjuksköterska och 

patient äger rum(ibid). 

 

Vårdande möten och vårdande samtal 

 

I enlighet med Ekebergh (2015, ss. 122-123) sker det vårdande mötet då sjuksköterskan 

visar öppenhet och respekt för patientens livsvärld och integritet. I mötet krävs det av 

sjuksköterskan att vara närvarande och uppmärksam på patientens berättelse. Genom 

det uppmärksamma lyssnandet och nyfikenhet inför människan framför sig, kan 

sjuksköterskan bättre möta och förstå patientens livsvärld. På så vis kan patienten känna 

sig bekräftad och ett vårdande möte kan äga rum. Ett vårdande möte är med andra ord 

en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge information och föra en dialog med 

patienten, utifrån patientens livsvärld. Ett vårdande möte är på så vis även en 

förutsättning för att patienten skall känna sig sedd. Då patienten känner sig sedd, kan 

patientens delaktighet stärkas och patientens känsla av trygghet i situationen kan 

stärkas, vilket kan öppna upp för en mottaglighet för den information sjuksköterskan har 

att ge. Samtalet är en central del i omvårdnaden och genom ett väl genomfört samtal kan 

patientens hälsoprocesser stärkas. Det vårdande samtalet är en del i det vårdande mötet 

och har som syfte att lindra lidande, bidra till meningsfullhet i tillvaron samt att skapa 

välbefinnande. Det vårdande samtalet kan beskrivas som att tala med varandra, att se 

den andres livsvärld genom att förstå den andres tänkande. Det vårdande samtalet är 

mer än att bara tala, det innebär också att lyssna och att sjuksköterskan ser hela 

människan bakom patienten. Sjuksköterskan bär ansvar för att samtalet ska bli just 

vårdande och fortgå i en utvecklande riktning. Det vårdande samtalet kan också 

utvecklas till ett lärande samtal. Både genom att sjuksköterskan lär om patientens 

livsvärld och på vis kan samtalet även bli till ett lärande för patienten. Om 

sjuksköterskans förståelse för patienten vidgas, kan även informationen och lärandet 

anpassas specifikt efter patienten och på så vis kan hälsa stärkas och lidande lindras 

(Ekebergh 2015, ss.129-143). 

 



 4 

Lidande 

 

Arman (2015, ss. 42-48) beskriver hälsa och lidande som begrepp som lägger grunden 

för omvårdnad. För att patienten ska kunna uppleva hälsa och välbefinnande krävs det 

att sjukvården ser och försöker förstå patientens lidande. Inom sjukvården ryms 

begreppen sjukdomslidande, livslidande samt vårdlidande. Sjukdomslidande är den 

sortens lidande som patienten upplever i relation till sin sjukdom, ohälsa eller 

behandling. Livslidande är den sortens lidande som patienten upplever i relation till sin 

förändrade livssituation, existens och självuppfattning samt värdighet. Livslidande kan 

uppstå vid avsaknad av att ha en självklar plats i ett sammanhang och avsaknad av 

mening. Livslidande är den sortens lidande som patienten upplever i relation till sin 

förändrade livssituation, existens och självuppfattning samt värdighet. I begreppet 

livslidande rymmer även lidandet i ovissheten om hur livet kommer att utformas (ibid).  

 

Vårdlidande 

 

Arman (2015, ss. 42-47) menar att vårdlidande är den sortens lidande som är relaterat 

till vårdsituationer och baseras på närvaro eller frånvaro av god vård. Vårdlidande är 

med andra ord den sortens lidande som patienten kan uppleva i möten med hälso-och 

sjukvård. Möten som kan bidra till ett ökat lidande istället för att lindra lidandet genom 

att patienten känner sig osedd, osäker, kränkt eller ledsen. Brist på information och 

samtal leder till att patientens möjlighet att vara delaktig i sin vård minskar och kan 

bidra till vårdlidande. För att lindra patientens lidande, krävs det som grundläggande del 

att vården motverkar uppkomsten av vårdlidande  

 

Sjuksköterskans ansvar 

 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska en individuell plan för patientens 

vård upprättas, om patienten önskar en plan. Om det är möjligt, ska planen upprättas 

tillsammans med patienten. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska information 

anpassas till patientens ålder, erfarenhet och mognad. Informationen ska anpassas efter 

patientens individuella och språkliga förutsättningar. Den person som ger information 

ska även försäkra sig om att patienten har förstått informationen samt betydelsen av den. 

Om patienten väljer att avstå information ska detta respekteras. I sjuksköterskans 

profession ingår de pedagogiska insatserna att planera, genomföra samt utvärdera 

information tillsammans med patienten och anhöriga för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa. De pedagogiska insatserna sker i dialog med patienten och anhöriga (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskan ansvarar för att dialogen om eftervården 

med patienten blir meningsfull, samt att informationen anpassas så att den enskilda 

patienten förstår. Sjuksköterskan ansvarar även för att ge råd och information om risker 

som patienten behöver ha i åtanke efter ingreppet (Griffith 2019). Den pedagogiska 

delen i sjuksköterskans profession är med andra ord inte självvald , den är lagstadgad i 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och i Patientlagen (SFS 2014:821) och finns 

även beskriven i Svensk sjuksköterskeförening (2017). Den pedagogiska delen handlar 

inte heller bara om informationsöverföring, utan information som sker i en meningsfull 
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dialog. Sjuksköterskan behöver därför försäkra sig om att patienten förstår 

informationen, om patienten vill ha informationen.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

För att skapa förutsättningar för att patienten ska känna sig trygg i sin situation, men 

även för att patienten ska uppleva välbefinnande krävs det att sjuksköterskan har ett 

pedagogiskt förhållningssätt. Det pedagogiska förhållningssättet bygger på att skapa 

förståelse för patientens livsvärld och patientens behov  av information inför och efter 

ett kirurgiskt ingrepp. Det finns forskning som belyser att information till patienten är 

av vikt. Trots forskningen, finns det patienter som upplever att de inte har blivit sedda, 

respekterade eller välinformerade i mötet med vården. Sjukvården står inför utmaningen 

i att kunna tillgodose patienternas behov av information. Sjuksköterskan står inför 

utmaningen att avgöra om patienten är mottaglig för informationen. Sjuksköterskan står 

även inför utmaningen i att säkerställa att informationen sker i dialog istället för 

informationsöverföring. Vid informationsöverföring har informationen bara levererats 

till patienten utan att sjuksköterskan har försäkrat sig om att patienten har velat ha 

informationen. Det finns inte heller någon försäkran om att patienten har förstått 

informationen. Vid överföring saknas dialogen i samtalet. Då informationen sker i 

dialog, kan det bidra till att patientens livsvärld synliggörs, patientens upplevelse av 

hälsa och egna resurser stärks och patienten görs delaktig i sin egen vård. Studiens 

målsättning är därför att belysa betydelsen av informationssamtalet i samband med en 

operation och hur det påverkar återhämtningen efter ingreppet.  

 

SYFTE 

 

Att belysa informationens betydelse för patientens återhämtning i samband med ett 

kirurgiskt ingrepp.  

 

METOD 

 

Metoden som använts är en allmän litteraturöversikt. Litteraturöversikt kan göras av 

flera olika anledningar, till exempel för att skapa en helhetsförståelse för ett fenomen 

eller för att  öka kunskapen inom ett ansvarsområde. (Friberg 2017, ss. 141-144). 

Författarna använde metoden litteraturöversikt för att skapa en översikt av kunskap som 

finns och på så vis belysa kunskapsluckorna inom området. Metoden valdes för att ge 

svar på syfte. Vidare genomfördes en artikelgranskning samt val av tillvägagångssätt 

och resultat diskuterades. 

 

Datainsamling 

 

Databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) och 

National Library of Medicine (Medline), användes. Ostrukturerade sökningar gjordes 

inledningsvis för att få överblick över det valda området. När författarna ansåg att det 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1536&bih=704&sxsrf=ALeKk00Zk0t6RU9EDlMxV_Q4AD5JgWx_IA:1586857037640&q=National+Library+of+Medicine&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDIpMqpaxCrjl1iSmZ-XmKPgk5lUlFhUqZCfpuCbmpKZnJmXCgBpYYX0LAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqp6aQz-foAhWl1aYKHbgxBjoQmxMoATAWegQIDRAD
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fanns tillräckligt med material gjordes en strukturerad sökning. Sökord som användes 

var: nursing care, information, surgery, patient perspective, day surgery, se (bilaga 1). I 

första urvalet lästes abstract i de artiklar som författarna bedömde som relevant eller 

möjligen relevant till syftet. I andra steget lästes passande artiklar i fulltext och prövades 

gentemot syftet vilket resulterade i reduktion av antalet relevanta artiklar se (bilaga 2). 

Artiklarna som berörde författarnas syfte och sedan användes var av både kvalitativ 

design och kvantitativ design.  

 

Inklusionskriterier 

 

• Patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp. 

• Artiklar som innefattar begreppet information 

• Årtal mellan 2003-2020 

• Peer reviewed (vetenskapligt granskade)  

• Engelskspråkiga  

• Patienter över 18 år 

 

Exklusionskriterier 

 

• Patienter under 18 år. 

 

 

Dataanalys 

 

Fribergs (2017, ss. 141-152) analysmetod användes för att bearbeta artiklarna. För att 

kunna analysera materialet krävs det att författarna bearbetar innehållet ett flertal 

gånger, för att skapa sig en ny helhet (Friberg 2017, ss. 148-149). Vid läsning av 

abstract och findings var det möjligt att utröna om artiklarna passade syftet. 

Betydelsefulla och meningsbärande ord identifierades genom att bearbeta artiklarna. 

Dessa användes senare som meningsbärande begrepp då de förekom ofta och användes 

sedan vid skapandet av kategorier samt underkategorier, för att ge struktur till en ny 

förståelse av det sammanvävda resultatet. De meningsbärande begreppen användes även 

för att identifiera nyckelord. 

 

Etiska överväganden 

 

Artiklarna som valdes var forskningsetiskt granskade och höll en hög kvalitet. Under 

den genomförda litteraturgranskningen har författarna lutat sig mot 

Helsingforsdeklarationen (World medical association 2018). 
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RESULTAT 

 

Studiens resultat baseras på 12 vårdvetenskapliga artiklar, 75% av artiklarna är av 

kvalitativ design och 25% artiklar är av kvantitativ design. Studierna har genomförts 

med hjälp av semi-strukturerade intervjuer (33,3%), kvalitativt tillvägagångssätt 

innehållande olika inriktningar (33,3%) samt frågeformulär (33,3%) med olika 

filosofiska inriktningar. Deltagarantalet i de olika studierna är mellan åtta patienter och 

684 patienter, patienternas ålder varierar mellan 18-108 år. Efter sammanställning av 

artiklarna har tre huvudteman med underteman skrivits fram (tabell 1). 

 

Tabell 1. Resultat huvudkategorier med underkategorier 

 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

Samtal • Tidpunktens betydelse för 

informationssamtalet 

•  Vikten av ärlighet och att skapa 

förtroende 

Delaktighet • Sjuksköterskan har ett pedagogiskt 

ansvar 

• Patientens upplevelse av 

empowerment 

Lidande • Vårdlidande- Det onödiga lidandet 

 

Samtal 

 

Samtalet ligger till grund för att en god och säker vård ska kunna bedrivas. Samtalet är 

en av flera viktiga samt centrala delar i omvårdnaden och blir därför en utav studiens 

kategorier som svarar an till syftet.  

 

Tidpunktens betydelse för informationssamtalet 

 

Dawe, Bennet, Kearny och Westera (2014) beskriver att tidpunkten för dialogen är 

avgörande för hur mottaglig patienten är vid informationssamtalet, en del patienter 

upplever svårigheter i att förstå information då de oroar sig för det kirurgiska ingreppet 

eller anestesin. En del av de intervjuade patienterna beskriver svårigheten i att till fullo 

förstå den muntliga informationen. Patienter beskriver svårigheter i att minnas 

informationen de får då de fortfarande är sömniga efter anestesin och i vissa fall somnar 

mitt i samtalet (Barthelsson, Lutzén, Anderberg & Nordström 2003; Gilmartin & 

Wright 2008; Dawe et al. 2014). Haapala, Palonen, och Åstedt-Kurki (2013) stärker 
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påståendet genom att beskriva att de patienter som får information när de upplever 

illamående eller är sömniga efter anestesin har svårt att minnas informationen. Specht, 

Kjaersgaard‐Andersen och Pedersen (2018) formulerar även att patienter som kommer 

direkt från samtal med läkare där beslut har fattats om operation, har svårt att ta till sig 

informationen de får av sjuksköterska då deras fokus vilar på beskedet om operationen i 

sig. Det är därför viktigt att anpassa tidpunkten för informationssamtalet till när 

patienten har möjlighet att ta till sig informationen. 

 

Vikten av ärlighet och att skapa förtroende 

 

Dunckley, Ellard, Quinn och Barlow (2007) skriver fram vikten av att ärligheten i 

samtalet mellan sjukvården och patienten är väsentlig för återhämtning, att patienten 

görs medveten om risker och eventuella komplikationer. De patienter som känner 

förtroende för sjukvården är mer benägna att följa rekommendationerna de får.  Det 

finns också en önskan hos patienter att veta mer om exempelvis smärtor de kan förvänta 

sig efter operationen. Patienternas informationsbehov rör sig om både för-och nackdelar 

med operationen (Dunckley et al 2007). I de fall då patienterna erhåller information om 

att de kan kontakta sjukvården vid frågor och funderingar, stärks deras känsla av 

trygghet vid hemgång, vilket är avgörande för patientens återhämtning. Att 

sjuksköterskan är ärlig under informationssamtalet om vad patienten kan förvänta sig är 

också avgörande för återhämtningen. Ärligheten i hur rehabiliteringen kan komma att se 

ut, ärligheten i eventuella smärtor och komplikationer men även en positiv inställning 

till patientens nya möjligheter (Høvik,  Aglen & Husby 2018). Baumbusch, Lauck, 

Achtem, O’Shea, Wu och Banner (2018) beskriver att patienterna är i behov av att få 

realistisk information om hur deras återhämtning förväntas bli. Forskarna skriver fram 

problematiken i att överskatta möjligheterna patienterna får efter en operation. Det finns 

tillfällen då patienten får information om att hen kommer kunna bestiga berg efter en 

genomförd hjärtoperation trots att patientens ålder och multisjuklighet begränsar dem. 

Det är av vikt att sjukvården inte ger dem falska förhoppningar utan ser situationen 

realistisk efter den enskilde patienten. Dunckley et al (2007) formulerar att om 

patienterna inte känner förtroende och tillit till sjukvården inför en operation, löper de 

patienterna risk att uppleva oro och ångest inför ingreppet. Gilmartin och Wright (2008) 

belyser det förtroende som skapas när patienten formulerar sin oro och rädsla inför 

ingreppet och får utförlig information och beskrivande skisser som svar från sjukvården. 

Vid känslan av tillit som skapas, öppnar det upp för patienten att våga fråga om vidare 

funderingar. I linje med Gilmartin och Wright menar Specht et al. (2018) att då 

informationsamtalet äger rum, kan patienterna bekanta sig med sjuksköterskan 

samtidigt som det ger möjlighet att ställa frågor, vilket bidrar till en känsla av 

förtroende. Informationen de får, bidrar till att minska oron inför ingreppet. 

Patientskola, där patienterna möts i grupp och informeras och kan dela erfarenheter, 

stärker deras känsla av trygghet. En del av patienterna önskar dock att det finns 

möjlighet att kunna ställa privata frågor till sjuksköterskan, utan att de andra deltagarna 

hör vad som diskuteras. Det är också av vikt att de olika professionerna som möter 

patienten ger samma sorts information för att patienten ska känna förtroende för 

sjukvården. Sjukvårdens professioner ansvarar för att informera om sin specialitet och 

därför kommer informationen att skilja sig, men informationen måste ändå ha samma 

utgångspunkt. Vikten av att professionerna ger  en samlad information om vad patienten 
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kan förvänta sig stärks av Haapala, Palonen och Åstedt-Kurki (2013), samt att 

sjukvården håller vad de lovar, vid de tillfällen där patienten och sjukvården har bestämt 

att genomföra en telefonuppföljning.  

 

Delaktighet 

 

Begreppet delaktighet återfinns i forskning som handlar om patientens behov av 

information och är av vikt för att patienten ska uppleva sig sedd och hörd. Delaktighet 

är därför en kategori som svarar an till studiens syfte. 

 

Sjuksköterskan har ett pedagogiskt ansvar 

 

För att göra patienten delaktig i sin vård krävs en välinformerad patient (Dawe et al. 

2014). Det är även av vikt att anpassa informationen efter patienten då en del patienter 

upplever det skriftliga materialet överväldigande medan andra uppskattar det (ibid). 

Edis (2015) beskriver vikten av den pedagogiska delen i sjuksköterskans arbete genom 

att belysa att patienter som genomgår en planerad stomioperation är i behov av 

pedagogiskt stöd och utbildning. Vikten av ett pedagogiskt arbetssätt samt att anpassa 

information utifrån patientens behov stärks av Soydaş Yeşilyurt och Yildiz Findik 

(2019) som beskriver patientens nivå av oro inför ett kirurgiskt ingrepp och hur det 

minskar vid videoinformation om sjukhusvistelsen. Videoinformationen innehåller 

korta filmklipp om hur vårdavdelningen och operationsavdelningen ser ut, hur 

rehabiliteringsövningar ska genomföras och hur planen för utskrivningsdagen ser ut. 

Informationsbroschyr och patientskola där utbildning sker i grupp, lyfts av Høvik, 

Aglen och Husby (2018) fram som viktiga komponenter, trots att vissa patienter menar 

att det är skrämmande att höra om andra patienters komplikationer. Specht et al.  (2018) 

befäster vikten av det pedagogiska samtalet, genom att formulera att de patienter som 

får både muntlig och skriftlig information känner sig trygga och lugna. Fördelarna med 

patientskola lyfts fram, att det lugnar patienterna att få prata med någon i samma 

situation. Haapala, Palonen och Åstedt-Kurki (2013) beskriver den pedagogiska 

aspekten av att informera patienter om smärtlindring, varför det är viktigt att ta 

medicinen, hur den ska tas samt eventuella biverkningar. De patienter som får både 

muntlig och skriftlig information om vikten av kontinuerlig smärtlindring upplever en 

känsla av säkerhet. Då sjuksköterskan riktar hela sin uppmärksamhet mot patienten vid 

samtalet, upplever patienten samtalet som positivt. Det är även betydande att 

sjuksköterskan är öppen för frågor men även respekterar om patienten inte vill ha 

information, utan vill lämnas ifred. 

 

De patienter som får möjligheten att se sjukhusmiljön innan de kommer för operationen 

upplever sig mer förberedd och på så vis lugnare inför ingreppet (Dunckley et al 2007). 

Att de patienter som är väl förberedda inför operationen är lugna, stärks av  Haapala, 

Palonen och Åstedt-Kurki (2013), som formulerar att de patienter som vet var de ska 

anmäla sig, var avdelningen ligger och hur tidsschemat för dagen är upplagt känner sig 

säkra och trygga. Edis (2015) beskriver att det är av vikt att patienterna informeras och 

utbildas i hur de ska sköta sin omvårdnad. Exempelvis hur de lämpligast sköter sin 

stomi efter sjukhusvistelsen, detta för att patienterna ska kunna känna sig trygga vid 
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hemgång och hantera problem och komplikationer som kan uppstå. Vidare belyser Edis 

(2015) även svårigheterna med information inom sjukvården då patienter är i behov av 

olika sorters information. Det är av vikt att samtliga sjuksköterskor som patienten möter 

i samband med stomioperationen har kunskap inom området för att ett pedagogiskt 

samtal ska kunna äga rum. 

 

Empowerment 

 

Edis (2015) menar att informationssamtalet med sjuksköterska kan bidra till att en del 

av patienterna känner sig både fysiskt och psykiskt förberedda på att få en stomi. De 

patienter som upplever sig förberedda och delaktiga kan då uppleva trygghet och 

kontroll i sin situation. Majoriteten av patienterna är nöjda med informationen de får av 

sjuksköterskan. Det är av vikt att genom rätt information förbereda patienten, stärka 

deras egenmakt och på så vis ge dem färdigheter i hur de ska sköta sin stomi vid 

hemgång. Informationen stärker patienternas möjlighet till att uppnå välbefinnande. 

Patienterna upplever möjligheten att kunna kontakta sjukvården vid frågor och behov av 

stöttning som viktig (ibid). Martins (2009) skriver fram att den information som bidrar 

till att patienter upplever självkontroll, skattats högt. Mitchell (2015) visar att patienter 

som är nöjda med informationen de erhåller inför ett dagkirurgiskt ingrepp, också 

känner sig förberedda för att skrivas ut från sjukhuset och klara sig själva i hemmet. Ett 

väl genomfört informationssamtal bidrar till en känsla av kontroll över situationen, 

kunskap och en möjlighet till upplevelse av hälsa samt smidig återhämtning. 

 

De patienter som inte får möjlighet att förbereda sig inför ett kirurgiskt ingrepp med 

hjälp av informationssamtal, upplever en svårare tid under återhämtningen än de som är 

välinformerade (Dunckley et al. 2007). Patienter som är välinformerade om det mest 

väsentliga för hållpunkter i hemmet efter operationen, upplever att de är väl förberedda 

för att skrivas ut från sjukhus tätt inpå genomförd operation. Patienterna är angelägna att 

klara sig hemma och i sin rehabilitering, de behöver bara ha rätt förutsättningar för det, 

de behöver vara välinformerade och trygga. Rätt förutsättning innebär att vara 

välinformerad och trygg. De patienter som upplever att de får tillräcklig information, 

kan även hantera den postoperativa smärtan, tack vare att de känner sig förberedda. Vid 

ett väl genomfört informationssamtal kan patienterna även känna, när de väl kommer 

hem från sjukhuset efter operationen, att de kan förlita sig på sin egen förmåga att 

hantera eventuella komplikationer (Høvik,  Aglen & Husby 2018). Baumbusch et al. 

(2018) skriver fram vikten av en välinformerad patient, som kan undvika ett 

sjukhusbesök vid en komplikation som kan vara väntad, baserat på att patienten får 

information om eventuella allvarliga komplikationer. Patienterna i studien uppger 

diskrepans i informationen före operationen och information om vad som ska ske efter 

operationen. De uttrycker även att om de erhåller information om postoperativ smärta, 

kan de hantera den i en högre utsträckning. Informationen  bidrar till en känsla av 

välbefinnande, känslan av välbefinnande ökar, ju mer information patienten får.  Att 

välbefinnandet ökar i takt med mer information stärks av Edis (2015) som beskriver att 

patienterna är mycket nöjda med informationen de får. Trots att de är mycket nöjda, 

önskar de mer information och råd från sjuksköterskan. Dunckley et al. (2007) beskriver 

att patienter upplever att samtal och information från sjukvården inför ett kirurgiskt 

ingrepp, bidrar till en smidigare återhämtning. Den smidiga återhämtningen beror delvis 
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på den patientskola som patienterna erbjuds.  Det faktum att patienterna kan kontakta 

sjukvården vid eventuella komplikationer eller frågor, stärker deras känsla av trygghet 

och kontroll. Att ha vetskap om smärta efter ingreppet, hur såret ska skötas och aspekter 

för återhämtning ger patienterna en känsla av säkerhet (Høvik,  Aglen & Husby 2018; 

Dawe et al. 2014; Haapala, Palonen & Åstedt-Kurki 2013).  

 

Lidande 

 

Vårdlidande- Det onödiga lidandet 

 

Soydaş Yeşilyurt och Yildiz Findik (2019) beskriver patienters nivå av oro inför ett 

kirurgiskt ingrepp och hur det minskar vid videoinformation. Studien visar på en 

signifikant skillnad mellan nivå av oro där den grupp av patienter som får se 

beskrivande videomaterial av förloppet av sjukhusvistelsen, upplever lägre nivåer av 

oro än den grupp av patienter som inte får se videomaterialet. Patienterna som får se 

videomaterialet uppger även en högre grad av tillfredsställelse än de patienter som inte 

får se videomaterialet. Martins (2009) formulerar att det finns en relation mellan 

patienters tillfredsställelse av  informationen de får och upplevelsen av sjukdomens 

symtom och intensitet. De patienter som inte upplever att de får tillräcklig information, 

upplever lidande i högre grad efter genomförd operation, både fysiskt och psykiskt 

lidande. Brist på information kan bidra till rädsla, smärta, oro och ångest samt sämre 

möjlighet att hantera situationen (Mitchell 2015; Gilmartin & Wright 2008; Edis 2014). 

Patienternas förväntningarna inför ingreppet är att få lugnande och förklarande 

information. Känslan av att känna sig övergiven formuleras då patienterna inte får 

besked medan de väntar på att ingreppet ska inledas. De patienter som får information 

inför ingreppet känner sig däremot mindre oroliga (Gilmartin & Wright 2008). 

Barthelsson et. al (2003) beskriver problematiken i att patienten inte får tillräcklig 

information om sårläkning efter genomförd gallstensoperation. Den otillräckliga 

informationen bidrar till obesvarade frågor och oro över såret. Forskarna poängterar 

även vikten av att informera patienterna väl, i syfte att minska oro och ångest. 

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Utifrån vårat resultat är tidpunkten för dialogen, och att patienten är mottaglig för 

informationssamtalet av vikt för patientens upplevelse av återhämtning efter ett 

kirurgiskt ingrepp (Barthelsson et al. 2003; Gilmartin & Wright 2008; Dawe et al. 2014; 

Specht et al. 2018; Haapala, Palonen & Åstedt-Kurki 2013; Kjaersgaard‐Andersen & 

Pedersen 2018). Ekebergh (2015, ss 122-123) beskriver det vårdande mötet som en 

förutsättning för att informationssamtalet ska ske i dialog, där patientens livsvärld 

synliggörs. Det är i det vårdande mötet som det vårdande samtalet kan ske, och det 
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vårdande samtalet kan utvecklas till ett lärande samtal (Ekebergh 2015, ss.129-143). Då 

författarna anser att det är sjuksköterskans ansvar att försäkra sig om att ett vårdande 

och lärande samtal äger rum, kan man fråga sig om sjuksköterskan verkligen lyssnar på 

patienten och ser patientens livsvärld om patienten somnar ifrån samtalet, har tankarna 

på annat eller är illamående och kräks under samtalet. Om sjuksköterskan försäkrar sig 

om att samtalet är vårdande och lärande genom att öppna upp för patientens frågor kan 

det bidra till att en dialog skapas, istället för endast informationsöverföring. Att 

informationen är ärlig och realistisk i vad patienten kan vänta sig efter operationen är en 

förutsättning för en smidig återhämtning. Om patienten känner förtroende för 

sjukvården, ökar chanserna att patienten följer rekommendationerna som ges (Høvik,  

Aglen & Husby 2018; Dunckley et al. 2007; Baumbusch et al. 2018), vilket stärks av 

Griffith (2019) som skriver att det är sjuksköterskans ansvar att dialogen om 

återhämtning med patienten blir meningsfull och anpassad efter patientens livsvärld och 

behov. Det vårdande samtalet och det vårdande mötet kan bidra till en känsla av 

delaktighet och partnerskap mellan patient och sjuksköterska, påståendet stärks av 

Radmore och Hyrkäs (2019) som formulerar att då sjuksköterskan bryr sig om patienten 

och är nyfiken på patientens livsvärld skapas ett förtroende. Författarna menar att då 

patienten görs delaktig, bidrar det till att patienten kan känna empowerment, vilket 

främjar återhämtning och upplevelse av hälsa.  

 

Dawe et al. (2014) och Edis (2015) beskriver att det är av vikt att anpassa pedagogiken 

och informationen efter patienten, vilket stärks av tidigare forskning som betonar vikten 

av att patienten är välinformerad, i relation till återhämtning efter ett kirurgiskt ingrepp 

(Bernard & Foss 2014). Vikten av att anpassa informationen stärks även av att det finns 

lagstadgat i Hälso- och sjukvården (SFS 2017:30) samt i Patientlagen (SFS 2014:821). 

Patientlagen beskriver att informationen ska anpassas efter individen och sjuksköterskan 

ska försäkra sig om att individen har förstått. Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

skriver fram att de pedagogiska insatserna ska ske i dialog med patienten. Det lärande 

mötet uteblir om sjuksköterskan använder sig av stängda frågor istället för öppna frågor 

(Pettersson, Öhlén, Friberg, Hydén & Carlsson, 2016).  Trots den lagstadgade delen i 

yrket samt kompetensbeskrivningen, visar forskning att patienten inte får lika stort 

utrymme i informationssamtalet inför en operation som sjuksköterskan. Författarna 

anser att om inte samtalet inte sker i dialog, om patienten inte görs lika delaktig som 

sjuksköterskan och om patienten inte har förstått, då kan varken samtalet eller mötet bli 

vårdande eller lärande.  

 

Enligt flera källor upplever patienterna att om de får tillräckligt mycket och realistisk 

information före och efter ett kirurgiskt ingrepp kan de uppleva självkontroll och 

empowerment. Vid självkontroll och empowerment kan de uppleva att de är förberedda 

för att fortsätta reabiliteringen i hemmet. (Edis 2015; Martins 2009; Mitchell 2015; 

Høvik, Aglen & Husby 2018; Baumbusch et al. 2018). Pellino, Tluczek, Collins, 

Trimborn, Norwick, Engelke, och Broad (1998) stärker formuleringen genom att skriva 

fram att en av de faktorer som bidrar till att patienterna får en känsla av empowerment, 

är det lärande mötet som patientskolan innebär. I det lärande mötet finns det tid och 

öppenhet för patienten, som också uppmuntras till att ställa frågor. Den information som 

patienterna får, som bidrar till att de upplever kontroll över situationen, skattas högt av 

patienterna (Martins 2009). Vikten av att, som patient, ha kontroll över situationen 

stärks av Pellino et al. (1998) som beskriver att de patienter som deltar i ett 
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utbildningsprogram, upplever empowerment i högre grad än de patienter som inte 

deltar. Patienterna i utbildningsprogrammet upplever att de själva har förmågan att 

förbereda sig inför operationen samt hantera komplikationer eller oväntade situationer 

efter operationen. Att informera patienterna i dialog gör dem rustade för hemgång och 

bidrar till empowerment. Det är med andra ord viktigt att patienterna får information 

som bidrar till att de upplever kontroll över sin situation. På så vis kan maktförskjutning 

ske, patienten har kontroll över sin situation tillsammans med sjukvården och patienten 

ses som expert på sin livsvärld. Patientens egenvård och återhämtning kan stärkas och 

patienten kan uppleva hälsa. Hinder för att uppleva hälsa kan vara avsaknad av 

tillräcklig information, som leder till oro, ångest och smärta, både före och efter ett 

kirurgiskt ingrepp (Martins 2009; Mitchell 2015; Barthelsson et al. 2003). Gilmartin och 

Wright (2008) formulerar känslan av att vara övergiven då patienterna inte får besked 

inför operationen. Att lidandet lindras om sjuksköterskan ser patientens behov 

formuleras även av Khajian Gelogahi, Aghebati, Mazloum och Mohajer (2018) som 

skriver att då  sjuksköterskan är öppen för och nyfiken på patientens livsvärld, minskar 

förekomsten av stress, ångest och oro inför ett kirurgiskt ingrepp. Då vårdlidande är den 

sortens lidande som kan ske i mötet mellan patient och hälso- och sjukvården (Arman 

2015. ss 42-48), anser författarna att det borde vara grundläggande, att sjuksköterskan 

arbetar för att motverka att patienten upplever vårdlidande. Sjuksköterskan som är 

uppmärksam på patientens livsvärld och behov av information, kan bidra till ett minskat 

lidande och på så vis även lindra vårdlidandet. Det lidande det innebär att vara orolig 

inför det kirurgiska ingreppet, kan ses som ett onödigt lidande, då sjukvården med små 

enkla medel, genom att vara öppen för patientens livsvärld, kan lindra den sortens 

lidande. Att lindra och motverka vårdlidande, är det minsta sjukvården kan göra. 

Resultatet av den här litteraturstudien visar att om informationen sker i dialog och vid 

rätt tidpunkt med rätt inställning, främjar den patientens återhämtning och hälsa. 

 

Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver hållbarhets begreppet som den ekonomiska 

dimensionen, den sociala dimensionen och den ekologiska dimensionen. De olika 

dimensionerna ska verka för hållbarhet, vara rättvist fördelade samt vara verksamma 

under tid och ge trygghet för de kommande generationerna. Regeringskansliet (2017) 

beskriver god hälsa som en grundläggande förutsättning för samhällsutveckling. Vid 

god hälsa har människor möjlighet att nå sin fulla potential. Författarna menar att för att 

människan ska ha möjlighet att återinvestera i samhället och utveckling, krävs 

investeringar inom hälso-och sjukvård. Författarna anser att om sjukvården arbetar 

preventivt med att informera patienterna väl så att de förstår och kan ta till sig 

informationen, bidrar det till en god hälsa. God hälsa medverkar till att patienten har 

möjlighet att uppnå sin fulla potential, vilket i sig är hållbart ur samhällets synvinkel. 

Att lindra lidande och motverka vårdlidande är även det ett hållbart mål menar 

författarna, om patienternas lidande kan lindras, bidrar även det till att patienterna får 

möjlighet att nå sin fulla potential. Ett väl genomfört informationssamtal medverkar 

med andra ord till en hållbar utveckling. Faskunger (2013, s.130) menar att det är en 

utmaning inom vården, att arbeta preventivt, men det preventiva arbetet i att göra 

patienten delaktig är ett hållbart arbetssätt. Författarna formulerar att en välinformerad 

patient kan själv förebygga eventuella komplikationer och förstå vikten av rehabilitering 

med hjälp av det genomförda informationssamtalet. Ett komplikationsfritt tillfrisknande 

kan gynna den ekonomiska dimensionen då en arbetsför patient kan återgå till sitt arbete 
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och fortsätta bidra till samhällsutvecklingen. Det gynnar även den sociala dimensionen 

som är inriktad på individens grundläggande behov och välbefinnande. 

 

Medvetenheten om antibiotikaresistens och smittspridning kan förbättras med hjälp av 

god utbildning och kommunikation. Förekomsten av smitta kan förebyggas genom 

sanitet, hygien och förebyggande av infektioner (Regeringskansliet 2015). Författarna 

menar att en välinformerad patient kan vara medveten om skillnaden på en 

inflammatorisk process kring ett operationssår, eller ett mer talande infektionstecken. På 

så vis kan ett besök inom hälso-och sjukvården som kan ses som onödigt motverkas, 

medan ett nödvändigt besök, kan främjas. En välinformerad patient kan, genom dialog 

och utbildning förebygga smitta. Om smitta förebyggs, kan en infektion undvikas och 

behovet av antibiotika kan minska, vilket kan bidra till att bromsa utvecklingen av 

antibiotikaresistens. Författarna menar vidare att det faktum att antibiotikaresistensen 

kan minskas gynnar den ekologiska dimensionen. Vidare gynnas både den ekonomiska 

och ekologiska dimensionen av kunskapen om ett operationsförband som inte är i behov 

av att bytas och “onödiga” transporter till och från sjukvården som hade kunnat 

undvikas om patienten var välinformerad. Att sjukvården försäkrar sig om att patienten 

är  välinformerad, bidrar med andra ord till hållbar utveckling. Författarnas förhoppning 

är att resultatet av litteraturöversikten kan bidra till en ökad medvetenhet kring 

informationssamtalets innebörd för patienten och patientens upplevda hälsa i samband 

med ett kirurgiskt ingrepp. 

 

Metoddiskussion 

 

En allmän litteraturöversikt används för att bearbeta redan granskat material. Friberg 

(2017, s. 143) beskriver att en strukturerad arbetsmetod ligger till grund för att skapa en 

översikt över ett valt område som i detta fall benämns allmän litteraturöversikt. Syftet 

med studien är att belysa informationens betydelse för patientens återhämtning i 

samband med ett kirurgiskt ingrepp. Med hjälp av en allmän litteraturöversikt kan 

författarna skapa en uppfattning av forskningsläget kring informationssamtal i samband 

med kirurgiska ingrepp. Bakgrund och resultat i studien kategoriseras och struktureras 

för att skapa reliabilitet till studien. Trots att författarna är medvetna om sin 

förförståelse, finns risken att egna värderingar spelar in i sökning av artiklar samt 

tolkningen av dem. Genom att använda sökdatabaser som Cinahl och Medline har 

flertalet vetenskapliga artiklar sökts fram. Efter ostrukturerade sökningar som 

genomfördes har författarna skapat en översikt över hur många artiklar som fanns att 

tillgå. Då sökningarna resulterar i en stor mängd träffar användes inklusion-och 

exklusionskriterier. Begränsningar i form av åldersrestriktioner användes. En av 

inklusionskriterierna var artiklar som publicerats mellan 2003-2020. Årtalen användes 

för att säkerställa att artiklarna var aktuella och på så vis skapa reliabilitet till studiens 

resultat. Artiklarna som användes är alla skrivna på engelska och publicerade i olika 

delar av världen, vilket gav författarna ett globalt perspektiv och bidrog till studiens 

reliabilitet. När samtliga sökningar är gjorda, är resultatet tolv artiklar som ansågs svara 

an till syftet. Av de tolv artiklarna är nio av kvalitativ design och tre av kvantitativ 

design. Artiklar som valts bort är medicinska artiklar, saknar fokus på patientens 

upplevelse samt besvarar inte syftet. Artiklarna bearbetas med hjälp av Fribergs (2017, 

ss. 148-150) analysmodell där författarna kan urskilja de olika artiklarnas innebörd samt 
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likheter i innehåll. Huvudkategorier och underkategorier arbetas fram efter att artiklarna 

granskats och författarna urskilde de delar som artiklarna hade gemensamt.   

  

Tidigare forskning visar att patienter inte alltid upplever att de får eller har möjlighet att 

förstå informationen de får, därför behövde ämnet undersökas grundligare. Resultatet i 

litteraturöversikten belyser vikten av information både före och efter ett ingrepp samt 

dess innebörd för patienten. Författarna upplever därmed att uppsatsen har bidragit till 

en översikt över kunskapen som finns att tillgå kring information i samband med ett 

kirurgiskt ingrepp. Resultatet kan användas för att minska risken för lidande i samband 

med kirurgi och kan eventuellt bidra till välbefinnande. Resultatet kan även användas 

för att förebygga komplikationer som kan uppstå om patienten inte har fått information 

på ett sätt som bidrar till att de kan hantera sin nya situation. På så vis gynnas den 

sociala dimensionen. Genom att risken för komplikationer minskar och välbefinnande 

främjas, kan även belastningen på vården minska och patienter kan återgå till vardagen 

och bidra till samhällsutvecklingen, det kan i sin tur bidrar till en hållbar utveckling 

både ur en ekonomisk dimension såväl som en ekologisk.  

 

SLUTSATSER 

 

Det är av vikt att tidpunkten för informationssamtalet är väl vald för att patienten ska 

kunna ta till sig informationen på bästa sätt. För att patienten ska ha möjlighet att 

återhämta sig smidigt, krävs det att sjuksköterskan har ett pedagogiskt arbetssätt, gör 

patienten delaktig och är ärlig i mötet. Den smidiga återhämtningen är beroende av att 

patienten känner sig välinformerad. Informationen ska anpassas efter patientens behov 

och önskan. En välinformerad patienten är medveten om för-och nackdelar och vet vad 

de kan förvänta sig inför utskrivning från sjukhuset. För att patienten ska känna sig 

trygg vid utskrivning är det av värde att de kan kontakta sjukvården vid frågor eller 

komplikationer. Att informera patienten väl inför det kirurgiska ingreppet, kan bidra till 

känslan av trygghet och empowerment samt minska oro och lidande inför operationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

REFERENSER 

 

Arman, M. (2015).  Lidande och lindrat lidande. I Arman, M., Dahlberg, K & Ekebergh, 

M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber, ss. 38-58. 

 

Barthelsson, C., Lutzén, K., Anderberg, B. & Nordström G.  (2003). Patients’ 

experiences of laparoscopic cholecystectomy in day surgery. Journal of Clinical 

Nursing, 12(2), ss. 253–259. doi: 10.1046/j.1365-2702.2003.00699.x 

 

Baumbusch, J., Lauck, S-B., Achtem, L., O’Shea, T., Wu, S. & Banne, D. (2018). 

Understanding experiences of undergoing transcatheter aortic valve implantation: one-

year follow-up. European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(3), ss. 280–288. doi: 

10.1177/1474515117738991 

 

Bernard, H. & Foss, M. (2014). Patient experiences of enhanced recovery after surgery 

(ERAS). British Journal of Nursing, 23(2), ss. 100-106.  doi: 

https://doi.org/10.12968/bjon.2014.23.2.100  

 

Bowyer A.J. & Royse C.F (2016). Postoperative recovery and outcomes – what are we 

measuring and for whom? Anaesthesia. 71(S1), ss. 72–77. doi: 

https://doi.org/10.1111/anae.13312 

 

Dawe, D-E., Bennet, L-R., Kerney, A. & Westera, D. (2014). Emotional and 

informational needs of women experiencing outpatient surgery for breast cancer. 

Canadian Oncology Nursing Journal, 24(1), ss. 20–24. doi: 10.5737/1181912x2412024 

 

Dunckley, M., Ellard, D., Quinn, T. & Barlow, J. (2007). Recovery after coronary artery 

bypass grafting: Patients’ and health professionals’ views of the hospital experience. 

European Journal of Cardiovascular Nursing. 6(3), ss. 200–207. doi: 

10.1016/J.EJCNURSE.2006.09.003 

 

Edis, H. (2015) Meeting the needs of new ostomists: a patient evaluation survey. British 

Journal of Nursing, 24(17), ss. 4-12. doi: 10.12968/bjon.2015.24.Sup17.S4 

 

Ehrenberg, A., Wallin, L., Edberg, A-K. & Castoriano, M.  (2014). Omvårdnadens 

grunder- Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur 

 

Ekebergh, M. (2015). Att förstå patienten ur ett livsvärldsperspektiv. I Arman, M., 

Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: 

Liber, ss. 66-75. 

 

Ekebergh, M. (2015). Vårdande möten. I Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. 

(red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber, ss. 122-127. 

 

Ekebergh, M., & Dahlberg, K. (2015). Vårdande och lärande samtal. I Arman, M., 

Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: 

Liber, ss. 129-143. 

https://doi.org/10.12968/bjon.2014.23.2.100
https://doi.org/10.1111/anae.13312


 17 

 

Faskunger, J. (2013). Beteendeförändringar- att hjälpa patienten med livsstilsfrågor. I 

Klang-Söderkvist, B (red). Patientundervisning Lund: Studentlitteratur, ss. 115-158. 

 

Folkhälsomyndigheten (2018). Vad är social hållbarhet för oss? 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/ 

[2020-04-01] 

 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. ss. 141-

152.  

  

Gilmartin, J. & Wright, K. (2008). Day surgery: patients’ felt abandoned during the 

preoperative wait. Journal of Clinical Nursing. 17(18), ss. 2418–2425. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2008.02374.x 

 

Griffith, R. (2019).  A nurse's duty to warn of risks extends to aftercare as well as initial 

consent, British Journal of Nursing, 27(5), ss. 276-277. doi: 

https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.5.276 

  

Haapala, T., Palonen, M., Åstedt-Kurki, P. (2013). Shoulder Operation Counselling in 

Day-Surgery Patients in Finland: Patients' Perspective. The British Journal of 

Anaesthetic and Recovery Nursing, 14(1-2), ss. 18-25. doi: 10.1017/S1742645613000065 

 

Høvik, L., Aglen, B. & Husby, V-S. (2018). Patient experience with early discharge 

after total knee arthroplasty: a focus group study. Scandinavian journal of caring 

sciences, 32(2), ss. 833–842. doi: 10.1111/scs.12514 

 

Insulander, L. & Björvell, H. (2013). Patient empowerment- ett förhållningssätt i mötet 

med patienten. I Klang-Söderkvist, B. (red.) Patientundervisning Lund: 

Studentlitteratur, ss. 135-158. 

 

Ivarsson, B. & Lithner, M. (2012). Perioperativ information till patienter och 

närstående. I Andersson, R., Jeppsson, B. & Rydholm, A. (red.). Kirurgiska sjukdomar. 

Lund: Studentlitteratur, ss. 123-130. 

 

Khajian Gelogahi, R., Aghebati, N., Mazloum, S-R., Mohajer, S. (2018). Effectiveness 

of Nurseʼs Intentional Presence as a Holistic Modality on Depression, Anxiety, and 

Stress of Cardiac Surgery Patients. Holistic Nursing Practice, 32(6), ss. 296–306. doi: 

10.1097/HNP.0000000000000294 

 

Martins, J C A. (2009) Patients’ satisfaction with information on disease and morbidity 

La satisfacción del paciente con la información ofrecida sobre su enfermedad y 

morbilidad Satisfação do doente com a informação sobre a doença e morbidade. Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, 17(3), ss. 335–340. doi: 10.1590/S0104-

11692009000300009  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.5.276


 18 

 

Mitchell, M. (2015). Home recovery following day surgery: a patient perspective. 

Journal of Clinical Nursing, 24(3-4), ss. 415–427. doi: 10.1111/jocn.12615 

 

Pellino, K., Tluczek, K., Collins, K., Trimborn, K., Norwick, K., Engelke, K. & Broad, 

K. (1998). Increasing Self-Efficacy Through Empowerment: Preoperative Education for 

Orthopaedic Patients. Orthopaedic Nursing, 17(4), ss. 48–59. doi: 

https://doi.org/10.1097/00006416-199807000-00009 

 

Pettersson, M., Öhlen, J., Friberg, F., Hydén, L-C. & Carlsson, E. (2017). Topics and 

structure in preoperative nursing consultations with patients undergoing colorectal 

cancer surgery. Scandinavian journal of caring sciences, 31(4), ss. 674-686. doi: 

http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/scs.12378 

 

Radmore, N. M. T. & Hyrkäs, K. (2019). Teaching–learning partnership between nurses 

and long‐term patients undergoing peritoneal dialysis: A qualitative study. Journal of 

Renal Care. 45(3), ss. 159–170. doi: https://doi.org/10.1111/jorc.12291 
 

Regeringskansliet (2013). 17 Globala mål för hållbar utveckling. Stockholm: 

Regeringskansliet.https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-

agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/  [2020-03-31] 

 

Regeringskansliet (2015). Global plan mot antibiotikaresistens. Stockholm: 

Regeringskansliet.https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/global-plan-

mot-antibiotikaresistens/  [2020-03-31] 

 

Region Norrbotten (2019). Att genomgå en operation på operationssal. 

https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Kliniker-mottagningar/Operation-pa-

operationssal/ [2020-03-30]  

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet  

 

SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet 

 

Socialstyrelsen (2019). Statistik om operationer och behandlingar i specialistvård. 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/operationer-

och-behandlingar/ [2020-03-13] 

 

Soydaş Yeşilyurt, D. & Yildiz Findik, Ü. (2019). Effect of Preoperative Video 

Information on Anxiety and Satisfaction in Patients Undergoing Abdominal Surgery. 

CIN: Computers, Informatics, Nursing, 37(8), ss. 430–436. doi: 

10.1097/CIN.0000000000000505  

 

Specht, K., Kjaersgaard‐Andersen, P. & Pedersen, B-D. (2016). Patient experience in 

fast‐track hip and knee arthroplasty – a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 

25(5-6), ss. 836–845. doi: 10.1111/jocn.13121 

 

http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/scs.12378
https://doi.org/10.1111/jorc.12291
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/global-plan-mot-antibiotikaresistens/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/global-plan-mot-antibiotikaresistens/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/operationer-och-behandlingar/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/operationer-och-behandlingar/


 19 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

[2020-03-09] 

 

 

World medical association (2020). Wma declaration of Helsinki – ethical principles for 

medical research involving human subjects. https://www.wma.net/policies-post/wma-

declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-

subjects/ [2020-04-06] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


 20 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 – Sökhistorik 

 

Datum/Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar 

2020-03-11 

 

Cinahl 

”Nursing care” and 

”Information” and 

”Surgery” 

Published 2005-

2020 

Abstract avalible 

Peer Reviewed 

English Language 

All adult 

Major: (Patient 

satisfaction) 

 

 

Frisökning 297 

Antal träffar efter 

avgränsningar 13 

 

Antal valda artiklar: 

5 stycken 

2020-03-14 

 

Medline 

Nursing 

information and 

”Surgery” and 

”Patient 

experience” 

Published 2005-

2020 

Abstract avaible 

Peer Reviewed 

English Language 

Adult 19+ 

 

Frisökning 26 

Antal träffar efter 

avgränsningar: 9 

 

Antal valda artiklar: 

5 stycken 

2020-03-23 

 

Cinahl 

”Nursing care” and 

”Information” and 

”Day surgery” 

Published 2003-

2015 

Abstract avalible 

Peer Reviewed 

English Language 

All adult 

 

Frisökning 19 

Antal träffar efter 

avgränsningar: 8 

 

Antal valda artiklar: 

3 stycken 
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Bilaga 2 - Artikelöversikt 

 

 

Författare/Årtal/Titel 

Tidskrift/Land 

 

Syfte Metod/Urval Resultat 

Barthelsson, Lutsén, 

Anderberg, 

Nordström, 

 

2003,  

 

Patients´ experiences 

of laparoscopic 

cholecystectomy in 

day surgery,  

Journal of clinical 

nursing,  

 

Sverige 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelse av 

laparoskopisk 

colesystectomi 

utfört vid 

dagkirurgi. 

Metoden som 

användes var intervju 

med kvalitativ 

inriktning. Kategorier 

och subkategorier 

skapades för att kunna 

analysera innehållet. 

12 patienter 

inkluderades varav två 

stycken var män 

resterande var 

kvinnor. Åldrar 

mellan 28-60 år. De 

hade alla opererats på 

ett universitets 

sjukhus i Sverige.  

Patienter hade 

funderingar kring såret 

efter operationen. 

Fysisk och psykisk 

utmattning var också 

förekommande men 

återhämtningen var 

relativt snabb. 

Resultatet var mindre 

än vad forskarna hade 

hoppats på men 

informationen var ändå 

användbar. 

Baumbusch, Lauck, 

Achtem, O´shea, Wu, 

Banner,  

 

2018, 

 

Understanding 

experiences of 

undergoing 

transcatheter aortic 

valve implantation: 

one-year follow-up, 

 

European journal of 

cardiovascular 

nursing,  

 

Kanada 

Syftet var att 

beskriva äldre 

patienter och deras 

anhörigas 

upplevelse av  

genomgången 

TAVI. 

Undersökningen 

skedde 1 år efter 

operationen. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

kvalitativ design. 31 

patienter och 15 

anhöriga intervjuades 

tillsammans förutom 1 

anhörig som 

intervjuades enskilt. 

29 stycken intervjuer 

skedde över telefon 

och 2 stycken i fysiskt 

samtal. Öppna frågor 

ställdes. 18 intervjuer 

transkriberades 

ordentligt och 

kodades för att 

underlätta 

genomgång. 

Det finns många 

aspekter i 

tillfrisknandet och även 

om patienterna 

genomgått en operation 

av hjärtat kan det 

finnas andra sjukdomar 

som påverkar 

patienternas hälsa. Det 

är av stor vikt att för 

återhämtningen att vara 

välinformerad om hela 

sjukdomsförloppet och 

vad som kommer ske 

samt vilka 

komplikationer som 

patienterna ska vara 

uppmärksam på. 
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Dawe, Bennet, 

Kearney, Westera, 

 

2014, 

 

Emotionel and 

informational needs of 

women experiencing 

outpatient surgery for 

breast cancer, 

 

Canadian oncology 

nursing journal, 

 

Kanada. 

Syftet var att 

undersöka kvinnliga 

patienters behov av 

information samt 

deras emotionella 

behov efter 

genomgången 

öppenvårdskirurgi 

för bröstcancer. 

Intervjuer med 

kvalitativ design som 

genomfördes 6 

månader efter 

operation. 29 

kvinnliga patienter 

tillfrågades men 

endast 19 patienter 

deltog. Både telefon 

och fysiska intervjuer 

hölls.  Patienterna var 

38-72 år. Resultat 

bearbetades med hjälp 

av en kvalitativ 

analysmodell där 

teman skapades för att 

kunna bearbeta 

innehållet.  

Patienter upplever 

informationen de får 

som viktig. Patienter 

har delade meningar 

kring det tryckta 

materialet de erhållit, 

några uppskattade det 

medan vissa tyckte att 

det blev 

överväldigande att läsa. 

Tidpunkten för 

dialogen mellan patient 

och sjuksköterska är av 

vikt för att patienten 

ska kunna ta till sig 

informationen på rätt 

sätt. 

Dunckley, Ellard, 

Quinn, Barlow,  

 

2007,  

 

Recovery after 

coronary artery bypass 

grafting: Patients’ and 

health professionals’ 

views of the hospital 

experience, 

 

European Journal of 

Cardiovascular 

Nursing, 

 

England. 

Syftet var att 

beskriva patientens 

möjligheter och 

hinder för 

återhämtning efter 

genomgången 

kranskärlsoperation 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

kvalitativ inriktning. 

Teman skapades av 

materialet som 

bearbetades.  10 män 

och 10 kvinnor 

intervjuades. Även 11 

sjuksköterskor 

intervjuades som hade 

erfarenhet av att vårda 

dessa patienter. 

Patienter upplever 

återhämtningsfasen 

efter operation olika. 

Välinformerade samt 

väl förberedda patienter 

har en smidig 

återhämtning efter 

genomgånget kirurgiskt 

ingrepp. 
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Edis,  

 

2015,  

 

Meeting the needs of 

new ostomists: a 

patient evaluation 

survey,  

 

British journal of 

nursing,  

 

England. 

Syftet var att 

utvärdera 

omvårdnaden som 

gavs till 

stomipatienter. 

Även eventuella 

svagheter kring 

vården skulle 

identifieras för att 

leda till diskussion 

om förbättring. 

Patientenkäter med 

kvantitativ samt 

kvalitativ inriktning 

användes. Patienterna 

kunde svara mer 

ingående på frågorna 

än i en vanlig 

kvantitativ enkät då 

teman användes. 95 

enkäter skickades ut 

och 56 besvarades. 

Enkäterna var riktade 

till patienter som 

genomgått 

vårdprogrammet 

“stomivägen” de 3 

senaste månaderna. 

SPSS-analys 

instrument användes 

för att analysera data. 

Patienterna behövde 

informeras och utbildas 

i hur de skulle sköta sin 

nya stomi efter sjukhus 

vistelsen, för att de 

skulle kunna känna sig 

trygga vid hemgång 

och för att kunna 

hantera eventuella 

komplikationer som 

skulle kunna uppstå 

postoperativt. 

Gilmartin, Wright, 

 

2008,  

 

Day surgery: patients’ 

felt abandoned during 

the preoperative wait, 

 

Journal of Clinical 

Nursing,  

 

England 

Syftet med studien 

var att beskriva och 

tolka patienters 

upplevelser av 

dagkirurgi. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk och 

hermeneutisk 

inriktning. 

Ostrukturerade 

intervjuer med en 

nyckelfråga. 3 

tillvägagångssätt 

användes för att 

identifiera teman 20 

patienter, både män 

och kvinnor mellan 

19-85 år.  

Patienter kände oro 

inför operationen, de 

ville ha förklarande och 

lugnande besked av 

vårdpersonalen. 

Majoriteten av 

patienterna kände sig 

övergivna och tyckte 

inte att de fick det 

psykologiska stödet de 

behövde av 

vårdpersonalen. 

Haapala, Palonen, 

Åstedt-Kurki,   

 

2013,  

 

Shoulder Operation 

Counselling in Day-

Surgery Patients in 

Finland: Patients' 

Perspective, 

 

The British Journal of 

Anaesthetic and 

Recovery Nursing, 

Finland 

Syftet var att 

beskriva 

patienternas 

perspektiv av en 

axeloperation, för 

att kunna arbeta 

fram adekvat 

patientinformation 

vid 

dagkirurgienheten. 

Kvalitativ studie med 

induktiv 

innehållsanalys. 

Intervjubaserad studie 

innehållande ett flertal 

teman. 

Patienter över 18 år. 

Professionell personal 

och en positiv 

vårdmiljö främjar 

känslan av säkerhet och 

förtroende. Resultatet 

visar också att brist på 

rådgivande faktorer 

leder till känslor av 

osäkerhet. 
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Høvik, Aglen, Husby, 

 

2018,  
 

Patient experience 

with early discharge 

after total knee 

arthroplasty: a focus 

group study, 

 

Scandinavian journal 

of caring sciences, 

 

Norge 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienters 

upplevelse av att ha 

genomgått total 

knäplastik, två 

veckor efter 

ingreppet. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk studie 

med 

semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuerna spelades 

in och gruppledaren 

tog anteckningar. 8 

kvinnor och 5 män 

deltog i studien. 

Åldrarna var mellan 

40-79 år. 

Patienterna som deltog 

var mycket 

målinriktade när det 

kom till att klara sig 

själva hemma och tack 

vare den noggranna 

informationen de fått 

gjorde de flesta det. 

Många uppskattade 

informationsbroschyren 

de erhållits. 

Martins,  

 

2009,  

 

Patients´satisfaction 

with information on 

disease and morbidity 

 La satisfacción del 

paciente con la 

información ofrecida 

sobre su enfermedad y 

morbilidad Satisfação 

do doente com a 

informação sobre a 

doença e morbidade, 

 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem,  

 

Portugal 

Syftet var att 

analysera 

patienternas 

upplevelse av 

informationen de 

fått om deras 

sjukdom och om 

det kan ställas i 

relation till fysiska, 

psykiska symtom 

samt sjuklighet. 

Kvantitativ inriktning 

med beskrivande 

korrelationsdesign. 

Data bearbetades med 

hjälp av flertalet 

checklistor och en 

korrelationsanalys. 

Patientenkät har 

lämnats ut till 489 

patienter. 254 var 

sjuka i cancer och har 

genomgått en 

operation 

inneliggande på 

kirurgisk avdelning. 

235 patienter som har 

fått en 

sjukdomsdiagnos, 

dessa var ej 

inneliggande. 68% var 

kvinnor och 32% var 

män. Ålder mellan 18-

93 år. 

Det finns en relation 

mellan patienternas 

tillfredsställelse av 

informationen de har 

fått och symtomens 

förekomst och 

intensitet. 
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Mitchell,  

 

2015,  

 
Home recovery 

following day surgery: a 

patient perspective,  

 

Journal of Clinical 

Nursing, 

 

England 

Syftet var att 

undersöka aspekter 

av vård som bidrar 

till återhämtning 

efter ett 

dagkirurgiskt 

ingrepp. 

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ inriktning 

som var del i en större 

studie. Enkäter 

delades ut till 

patienter med 

planerad dagkirurgi 

som genomgick 

generell eller lokal 

bedövning och utan 

livshotande symtom. 

Data analyserades 

genom SPSS, version 

16, Varimax-rotation 

och Kaiser-

normalisering samt 

Bartlett´s test. 

Enkäten delades ut till 

2401 patienter, 684 

patienter deltog. Ålder 

mellan 18-108 år. 

Patienterna var 

generellt nöjda med 

dagkirurgi men 

önskade mer 

information för en 

smidigare 

återhämtning. De 

önskade mer 

information om 

anestesi. 

Otillfredsställande 

analgetisk behandling, 

ångest samt för lite 

hjälp i hemmet kan 

leda till problem vid 

hemgång. 

Soydaş Yeşilyurt, 

Yildiz Findik,  

 

2019,  

 

Effect of Preoperative 

Video Information on 

Anxiety and 

Satisfaction in Patients 

Undergoing  

Abdominal Surgery, 

 

CIN: Computers, 

Informatics, Nursing, 

 

Turkiet 

Syftet var att 

bestämma effekten 

av pre-operativ 

videoinformation i 

relation till ångest 

och välbefinnande 

hos patienter som 

genomgår 

bukoperation. 

Kvantitativ studie, 

kvasiexperimentell.  

Patienter intervjuades 

och fick ett 

frågeformulär. 

Forskarna använde sig 

av IBM SPSS för 

dataanalys. 70 

patienter som hade 

genomgått planerad 

bukkirurgi. 

35 patienter deltog i 

experimentell grupp 

och 35 patienter i 

kontrollgrupp.Ålder 

mellan 18-60 år. 

Känslan av oro hos de 

som fick se ett 

videomaterial inför 

operation var lägre än 

de som inte fick se 

videomaterialet. 
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Specht, 

Kjaersgaard‐Andersen, 

Pedersen,  

 

2016, 

 

Patient experience in 

fast‐track hip and knee 

arthroplasty – a 

qualitative study,  

 

Journal of Clinical 

Nursing,  

 

Danmark 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienters levda 

erfarenhet av höft 

och knäplastik från 

inskrivning till 

utskrivning 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk och 

hermeneutisk 

inriktning. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Åtta 

patienter inkluderades 

i studien. 

Åldrar mellan 42-82 

år. 

Vikten av information 

för att kunna hantera 

smärta belyses. Stöd 

krävs för att vara redo 

för utskrivning och för 

att kunna hantera 

postoperativa 

händelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


