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Abstrakt 

En operationsavdelning är för de flesta en främmande miljö 
som upplevs skrämmande. De som ska genomgå en operation 
känner olika grader av ängslan, oro och rädsla. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser 
av vårdmiljön i samband med operation. Tio vetenskapliga 
artiklar från åren 1984–2001 som motsvarade syftet 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
resulterade i tre kategorier; att känna obehag, rädsla och oro, 
att känna tillfredställelse och säkerhet, samt att bli väl 
omhändertagen. Resultatet visade att operationssalen med 
dess tekniska utrustning och okända ljud oroade patienterna. 
Att inte känna kontinuitet i omvårdnaden och inte ha 
förtroende för personalen förstärkte rädsla, ängslan och oro. 
Tillfredställelse och att bli väl omhändertagna kände 
framförallt patienterna som opererades i regional anestesi. 
Dom mindes sin operation och kände tillit till 
omvårdnadspersonalen. I studien framkom att den 
psykologiska och sociala vårdmiljön hade en större betydelse 
för patienternas upplevelse av vistelsen på operation än vad 
den fysiska miljön hade.  
 
Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, 
patienters upplevelser, operation, vårdmiljö, perioperativ 
vårdmiljö.  
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Miljön är vår omgivning, det yttre förhållandet som påverkar oss människor, djur och 

växter. I begreppet miljö ingår fysisk miljö, psykologisk miljö och social miljö. Den 

fysiska miljön innefattar vatten, luft, mark och byggnader, här ingår även ljud, ljus, 

lukt, temperatur och utformning av interiörer. Den psykologiska miljön är männi-

skorna runt oss, och den sociala miljön ger oss informell kontakt, personlig utveck-

ling och möjligheter att kunna påverka (Malmström & Györki, 1983, s. 202).  

 

Från 1945-1980 utvecklades sjukhusen i Sverige för att ge rum för ny teknologi, med 

funktionell planering för maximal effektivitet för personalen och med hygieniska 

aspekter. Exempel är Huddinge sjukhus som byggdes med ett industriellt effektivi-

tetstänkande. Ingen hänsyn togs till vad patienterna förväntade sig eller upplevde 

(Malkin, 1998, s. 68-69). Ändå hade grekerna redan under antiken kunskap om mil-

jöns påverkan på vår hälsa och även Florence Nightingale, 1859, uppmärksammade 

miljöns betydelse för patienternas tillfrisknande (Nightingale, 1954). Det dröjde till 

1980-talet innan patienternas välbefinnande uppmärksammades som viktigare än 

personalens effektivitet (Malkin, 1998, s. 67-80). Studier hade då visat att det fanns 

ett samband mellan patienters tillfrisknande och vårdmiljön (Rubin & Owens, 1997). 

Med vetskapen om att människan påverkades av miljö och omgivning, skapades 

funktionella och effektiva miljöer som också hade patienterna i fokus. Vårdbyggna-

der som stödjande miljö hade redan uppmärksammats i USA under begreppet läkan-

de miljö, ”Healing Environments” och betraktades, som en viktig faktor för patien-

ternas tillfrisknande och personalens tillfredställelse (Malkin, 1998, s. 67-80).  

 

När patienter kommer till eller befinner sig i ett sjukhus sker omvårdnaden av patien-

terna i en miljö som i dagligt tal kallas för sjukhusmiljö eller vårdmiljö. Den fysiska 

vårdmiljön består av ett stort komplex av byggnader med gemensamt kulvertsystem 

eller en enda stor byggnad. På vårdavdelningar där den mesta omvårdnaden sker 

finns sängplatser avsedda för människor med ohälsa eller sjukdom. Om patienterna 

kräver speciell medicinsk behandling eller omvårdnad finns flera specialavdelningar 

såsom röntgenavdelning, laboratorium, olika mottagningar, operationsavdelningar 

och behandlingsavdelningar. Där patienterna befinner sig är färgsättningen på väggar 

och interiörer ofta milda, ljusa pastellfärger. För att underlätta tillfrisknandet finns 

även tavlor och annan utsmyckning i korridorer och väntrum, men mer sällan före-
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kommande i vårdsalar och undersökningsrum (Hörsell, 2000, s. 93-125). Graden av 

tillfredsställelse med den fysiska vårdmiljön kan kallas ”trivsel” (Israel, 1962, s. 17). 

De viktigaste komponenterna i den fysiska vårdmiljön är hur patienterna påverkas av 

ljus, ljud, lukt, ventilation och temperatur (Nightingale & SHSTF, 1989, s. 43). Pati-

enternas upplevelser av sjukdomen kan accentueras av den fysiska vårdmiljön på 

sjukhuset (Gerteis, Edgman-Levitan, Daley & Delbanco, 1993, s. 147). Patienter som 

utsätts för situationer och vårdmiljöer som är okontrollerbara upplever en känsla av 

att inte ha kontroll över situationen vilket kan orsaka stress (Ulrich, 1992; Evans & 

Cohen, 1987). Stress i av den fysiska vårdmiljön kan orsakas av ljud, trängsel, tem-

peratur och luftföroreningar (Evans & Cohen, 1987). Lazarus och Folkman (1984) 

definierar stress som: 

 
”relationship between person and environment that is appraised by the 
person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his 
or her well being” (p. 946).  
 

När patienter utsätts för stress försöker de slå fast vad som är betydelsefullt och vad 

som kan göras i den uppkomna situationen utifrån deras erfarenheter. Detta kallas för 

”coping” och är ett försvar på stress (Garbee & Gentry, 2001). Studier har visat att 

mindre och mer hemlika sjukhus har mer tillfredsställda patienter och bättre behand-

lingsresultat (Rotegard, Hill, & Bruininks, 1993). En väl utformad vårdmiljö kan 

minska patienternas oro, sänka blodtrycket, lindra smärtan och i vissa situationer 

även förkorta vårdtiden. En dåligt utformad vårdmiljö eller olämplig fysisk omgiv-

ning ger å andra sidan, ökad oro, depression, ökat behov av smärtstillande mediciner, 

förhöjt blodtryck och sömnlöshet (Rubin & Owens, 1997). 

 

Den psykologiska vårdmiljön utgörs av andra patienter med behov att få hjälp för sin 

ohälsa eller sjukdom, patienternas anhöriga och den specialutbildade personalen som 

arbetar på sjukhuset. Patienterna blir vårdade dels av vårdpersonal som i sin profes-

sion ska bota, lindra eller hjälpa patienter med ohälsa eller sjukdom och dels annan 

personal som ombesörjer mat, förråd och transporter. All personal har speciella ar-

betsdräkter och vårdpersonalen som är övervägande till antalet bär ofta vit arbets-

dräkt (Hörsell, 2000, s. 83-92). Graden av tillfredställelse med den psykologiska 

vårdmiljön, dvs. kontakten med andra, kan kallas ”anda”. Den formas framförallt 

genom kontakter och relationer med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
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samt medpatienter och anhöriga (Israel, 1962, s. 17). En god psykologisk vårdmiljö 

där omvårdnaden genomföres relateras till bemötande av patienter. Vårdmiljön ska 

underlätta samspelet mellan patienter, anhörig och omvårdnadspersonal. Vårdmiljön 

påverkar patienter, omvårdnadspersonal och anhöriga både positivt och negativt och 

är därmed en del av vården (Fridell, 1998, s. 344). Den fysiska och psykologiska 

vårdmiljön påverkar varandra i många avseende (Israel, 1962, s. 17).  

 

Inom ett sjukhus befinner sig patienterna även i en social vårdmiljö, där tillit och 

hopp ska finnas till den professionella vårdpersonalen när patienterna söker bot, lind-

ring eller hjälp för sin ohälsa eller sjukdom. Patienternas möjlighet till delaktighet 

och möjlighet att kunna påverka sin behandling eller situation är en del av den socia-

la vårdmiljön (Sundeen, Stuart, Rankin & Cohen, 1998, s. 152, 160-162). En god 

social vårdmiljö ska stödja och bekräfta för patienterna att dom förväntas ta del i den 

vård som erbjuds och att de också har sitt ansvar i läkningsprocessen. Förstår patien-

terna och finner sig tillrätta i vårdmiljön, underlättar det för patienterna att agera efter 

eget val, att själva klara uppgifter, ta egna initiativ och informera sig, eller att välja 

platser för sitt handlande. Patienternas integritet, självbestämmande och egenkraft 

kan stärkas av vårdmiljön. Den skall också erbjuda en stämning och bidra till ett väl-

befinnande hos patienterna (Fridell, 1998, s. 343). 

 

När patienterna kräver speciell omvårdnad, som på en operationsavdelning, är den 

psykosociala vårdmiljön det perioperativa arbetssätt som den perioperativa sjukskö-

terskan bör sträva efter. Ett perioperativt arbetssätt innebär bl. a att en och samma 

sjuksköterska träffar patienten, vilket resulterar i en kontinuitet i omvårdnaden. Den 

perioperativa sjuksköterskan kan vara antigen en specialistsjuksköterska inom anes-

tesisjukvård eller i operationssjukvård som arbetar på operationsavdelningen. Tiden 

före operation är den preoperativa fasen, när patienten kommer till operationsavdel-

ningen och möter den perioperativa sjuksköterskan samt förbereds inför operationen. 

Inne på operationssalen, den intraoperativa fasen, är samma perioperativa sjukskö-

terska med patienten. Efter operationen, den postoperativa fasen träffar patienten den 

perioperativa sjuksköterskan igen (von Post, 1995). 

 

Patienter som ska genomgå en operation känner olika grader av ängslan, oro och 

rädsla (Garbee & Gentry, 2001). Operationsavdelningen är för de flesta patienter en 
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främmande miljö som upplevs skrämmande (Giordano, 1993). Denna litteraturstudie 

beskriver patienters upplevelser i samband med operation där en speciell omvårdnad 

sker, pre-, intra- och postoperativt. Studien skulle genom kunskap öka förståelsen för 

patienterna, leda till en förbättring av patientomvårdnaden och kunna användas i det 

kliniska arbetet och vid planering av operationsavdelningar. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av vårdmil-

jön i samband med operation.  

 

Metod 

Studien gjordes med en kvalitativ ansats i form av en litteraturstudie omfattande 10 

vetenskapliga artiklar som har analyserats med kvalitativ innehållsanalys enligt Bur-

nard (1991).  

 

Litteratursökning 

Litteratursökning gjordes i de bibliografiska referensdatabaserna, CINAHL, PSYK-

INFO och MEDLINE. Sökorden var: surgical-patients and health-facility- environ-

ment, noise and sound and operating room, patients satisfaction and operating room 

and health-facility-environment and perioperative nursing. Av totalt 60 artiklar val-

des åtta ut. Bortfallet berodde på att artiklarna inte motsvarade syftet eller inte var 

vetenskapliga. De återstående två artiklarna hittades genom relaterande artiklar och 

via referenser i artiklar. Totalt 10 artiklar som motsvarade syftet är från åren 1984–

2001 och presenteras i Tabell 1. 

 

Analys 

Den analysmetod som använts var innehållsanalys. Innehållsanalysen är ett sätt att 

systematiskt organisera och hantera verbal, nedskriven eller observerad data, samt att 

sedan objektivt göra en meningsfull slutledning av materialet (Downe-Wamboldt, 

1992; Polit & Hungler, 1992, s. 576). På detta sätt kan vissa fenomen beskrivas och 

urskiljas. Syftet är att få kunskap och förståelse för olika beteenden både hos den 

enskilde eller i en grupp och även i större sammanhang. Målet är att tydliggöra sam-

band samt att relatera och reflektera över olika sammanhang (Downe-Wamboldt, 

1992). Burnard (1991) beskriver innehållsanalysen i 14 steg, Downe-Wamboldt 
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(1992) i åtta steg. Gemensamt för dom båda är att utifrån syftet skall textenheter tas 

ut som sedan stegvis, på olika sätt, reduceras i kategorier. Under arbetet sker validi-

tetskontroller och i det slutgiltiga resultatet kan sedan fenomen beskrivas eller sam-

band tydliggöras (Burnard, 1991; Downe-Wamboldt, 1992).   

 

I denna studie analyserades de vetenskapliga artiklarna med kvalitativ innehållsana-

lys enligt Burnard (1991). Utifrån syftet med studien lästes utvalda artiklar igenom 

ett flertal gånger. Därefter togs textenheterna som svarade mot syftet ut och konden-

serades i flera led. Efter detta fördes textenheterna samman under preliminära kate-

gorier och slutligen reducerades de till tre kategorier. För att säkra validiteten av att 

textenheterna hade beskrivit den ursprungliga texten, lästes artiklarna igenom ytterli-

gare en gång. Utifrån detta bedömdes kategorierna igen i syfte att kontrollera att de 

täckte alla aspekter och jämfördes med originaltexten. Eventuella oklarheter justera-

des. När alla sektioner var färdiga påbörjades skrivprocessen och beskrivningen av 

kategorierna i text. Slutligen validitetskontrollerades varje kategori igen, för att veri-

fiera att den passade i just denna kategori.  

 
Tabell 1  Översikt över artiklar ingående i analysen (n =10) 

Författare, publ i-
ceringsår 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

Caldwell, 1991 Kvalitativ 76 patienter Intervju Det identifierades sex områden 
inom vilka dagkirurgiska pati-
enten upplevde att det fanns 
oroande inslag i samband med 
operation. Professionell vård, 
information, operationsproces-
sen, resultatet efter, återhämt-
ningen, sårbarheten och sjuk-
sköterskans roll.  
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Forts. Tabell 1  Översikt över artiklar ingående i analysen (n =10) 

Författare, publ i-
ceringsår 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

Hankela & Kiikka-
la, 1996 

Kvalitativ 17 män och 3 
kvinnor 

Öppen inter-
vju, fenomeno-
logisk-
hermeneutisk 
metod 

Patienten känner rädsla, osä-
kerhet för operationssalen och 
ängsla av ljud från operatio-
nen. 

Leinonen, Leino-
Kilpi & Jouko, 
1996 

Kvantita-
tiv/Kvalitativ 

158 patienter Frågeformulär 
och visuell 
analog skala 
(VAS) 

Tillfredställelse visades med 
den intraoperativa vården. 
Problem fanns med tillgång till 
information, mö jligheter till 
”coping” för oron inför opera-
tion, svårigheter att hålla pati-
enterna varma och vården av 
vissa patientkategorier 

Leinonen, Leino-
Kilpi, Ståhlberg & 
Lertola, 2001 

Kvantita-
tiv/Kvalitativ 

874 patienter Frågeformulär, 
54 frågor med 
5 punkters 
skala 

Övergripande var kvalitén på 
vården extremt bra. Men pro-
blem fanns med bl. a, support 
för patientens initiativ, enga-
gemang och utbildningsaktivi-
teter. 

Liu & Tan, 2000 Kvantita-
tiv/Kvalitativ 

100 patienter Mätning av 
ljudnivå och 
intervju 

Patienter upplever ljud från 
operationsförberedelser och 
uppvaknandet som störande, 
en del upplevde det plågsamt. 

Moon & Cho, 2001 Kvantitativ 62 patienter Intervju med 
VAS skala 

Att få hålla en sjuksköterskas 
hand under operationen mins-
kade ängslan 

Moss, 1988 Kvalitativ 35 patienter Frågeformulär, 
pre- och post-
operativ inter-
vju 

Musik under operation hjälpte 
patienterna till avslappning, 
var lugnande, dämpande ängs-
lan och stängde ut ljud från 
operation 

Oberle, Paul & 
Grace, 1990 

Kvantitativ 290 patiente Frågeformulär 
och mätskala 

Den fysiska miljön påverkar 
ängsla pre- och postoperativt   

Porteous & Tyn-
dall, 1994 

Kvantitativ 160 patienter Frågeformulär Att valmöjligheten att få gå in 
på operationsavdelningen, gör 
att patienterna kan behålla en 
smula kontroll i en okontrol-
lerbar miljö 

Ulrich, 1984 Kvalitativ 15 kvinnor 
och 8 män 

Observationer 
med fem frå-
geställningar 

Med utsikt över en träddunge 
blev den postoperativa åter-
hämtningen kortare, och pati-
enterna krävde mindre 
smärtstillande läkemedel 
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Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier, redovisade i Tabell 2.  

 
Tabell 2  Översikt över kategorier (n =3) 

Kategorier 

Att känna obehag, rädsla och oro  

Att känna tillfredställelse och säkerhet 

Att bli väl omhändertagen  

 
Att känna obehag, rädsla, ängslan och oro 

Väntan inför operation upplevs av en del patienter som oroande och lång. Det gör 

patienterna nervösa (Caldwell, 1991; Leinonen, Leino-Kilpi & Jouko, 1996; Leino-

nen, Leino-Kilpi, Ståhlberg & Lertola, 2001). Patienter som är mycket nervösa preo-

perativt är även mycket nervösa postoperativt. (Oberle, Wry, Paul & Grace, 1990). 

 
“…you have to come so early, I’ll spend two hours waiting and I’ll worry 
and think a lot in that time.” (Caldwell, 1991, p. 762).  
 
….”Waiting two and a half hours is tough; it really has made me anx-
ious.” (Caldwell, 1991, p. 762).  

 
Brister i kvalitén, kontinuiteten och tillgängligheten på den professionella omvårdna-

den, är en orsak till oro och rädsla hos patienterna. Patienterna är oroliga över om-

vårdanden både intraoperativt och postoperativt, det uttrycks både indirekt och di-

rekt. Patienterna känner bl.a. oro och rädsla över att behöva träffa en obekant doktor 

om något inte går enligt planeringen. De känner obehag och oro om dom inte får 

hjälp i tid. Viktigt för patienterna är att känna förtroende för operationspersonalen 

och att patienterna känner att personalen har kompetens att utför sina arbetsuppgifter 

på ett riktigt sätt. (Caldwell, 1991; Kain, Wang, Mayes, Krivutza & Teague, 2001; 

Leinonen et al., 1996). 

 
Det som patienterna upplever skrämmande och obehagligt på operationsavdelningen, 

är rädsla för att känna smärta, att frysa, läget under operation och förberedelserna 

inför anestesin/operation. Den tekniska utrustningen upplevs skrämmande och pati-

enterna är rädda för brister i säkerheten eller att någonting inte ska fungera i vårdmil-
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jön på operation. Patienterna beskrev rädslan och oron i samband med anestesi och 

operation som mycket vanlig och som den värsta subjektiva upplevelsen (Caldwell, 

1991; Hankela & Kiikkala, 1996; Leinonen et al., 1996; Leinonen et al., 2001). Pati-

enter tycker det är kallt på operationssalen och att frysa tycker vissa patienter är den 

värsta upplevelsen (Leinonen et al., 1996). Trots att patienterna bibehöll kroppstem-

peraturen under operation och på uppvakningsavdelningen, upplever patienter att de 

frös. Några patienter nämner sin position på operationsbordet som obekväm, av dessa 

låg flertalet på rygg. Gynekologiska patienter känner obehag i form av ilska och för-

lägenhet inför typen av kirurgi (Caldwell, 1991; Leinonen et al., 2001). Patienterna 

är också rädda att ramla av den smala operationsbritsen (Hankela & Kiikkala, 1996). 

Tidigare upplevelser av anestesin och uppvaknandet spelar en stor roll för hur patien-

terna upplever graden av rädsla och oro. En tidigare otrevlig händelse orsakar högre 

förekomst av oro och rädsla hos patienterna. Yngre och akuta patienter är också mer 

kritiska i sina omdömen (Caldwell, 1991; Leinonen et al., 2001). 

 
“When I woke up I’ll feel angry. I’ll feel violated and mutilated because 
the nature of the surgery…the whole thing is humiliating, not being in 
control… the doctors and nurses will take over….” (Caldwell, 1991, p. 
766).  

 

Många patienter känner rädsla och tveksamhet till operationssalen som en vårdande 

miljö och det resulterar i en otrygghetskänsla hos patienterna. Det varierar i beskriv-

ningen av utseendet av operationssalen, en del upplever operationssalen som mörk 

och ruggig medan andra tycker den är ljus och vacker (Hankela & Kiikkala, 1996). 

 

Patienter blir ängsliga av ljudet och pratet de hör under operation. Många patienter 

upplever störande oväsen både vid förberedelserna och vid uppvaknandet. En del 

upplever ljudnivån direkt plågsam och nästan hälften av de tillfrågade patienterna 

önskar en tystare miljö. Även en del av de patienter som är premedicinerade uppfat-

tar ett störande oväsen preoperativt (Liu & Tan, 2000). 

 
”They spoken of the drilling, sawing, and cutting……” (Hankela & Kiik-
kala, 1996, p. 440). 
 
”… building and renovation a house” (Hankela & Kiikkala, 1996, p. 
440). 
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Överbeläggningar på uppvakningsavdelningen oroar patienterna och de som bara 

delar rum med en till två andra patienter ger mer positiva omdömen (Leinonen et al., 

1996; Leinonen et al., 2001). Dagkirurgiska patienter och de som hade långt till 

sjukhuset hemifrån, känner oro över att bli utskrivna för tidigt från uppvakningsav-

delningen och inte få den tid det behövs efter operation. Denna oro upplevs av en del 

som stressande och skrämmande (Caldwell, 1991; Leinonen et al., 2001). 

 
“My surgery is late and this place is only open until a certain time.” 
(Caldwell, 1991, p. 763).  

 

Att känna tillfredställelse och säkerhet 

Patienterna beskriver en känsla av trygghet och fridfullhet på operation, både med 

den fysiska, psykologiska och med den sociala vårdmiljön. Atmosfären på opera-

tionsavdelningen är lugn, ostressad och avslappnad (Leinonen et al., 2001). Patien-

terna värdesätter en varm atmosfär och känsla av jämställdhet under den intraopera-

tiva delen (Hankela & Kiikkala 1996). På uppvakningsavdelningen upplever patien-

terna att de är väl övervakade och omhändertagna med skicklighet och kompetens. 

Upplevelsen av säker och omsorgsfull vård beskrivs av några patienter som den bästa 

subjektiva upplevelsen (Leinonen et al., 2001). Patienterna upplever att personalen 

behärskar den tekniska utrustningen bra och att vårdmiljön utlovar en jämn funktion 

och säkerhet. På operationssalen upplevs inte personalens konversation med varandra 

som störande av patienterna (Leinonen et al., 1996; Leinonen et al., 2001). Det var 

endast ett fåtal patienter som hört någon diskussion om de övriga patienternas till-

stånd på operationssalen och uppvakningsavdelningen (Leinonen et al., 2001). 

 
Patienter opererade i regional anestesi är mer tillfredställda, upplever större inflytan-

de och delaktighet än de som är opererade i generell anestesi, genom den kontakt och 

det stöd de får av sjuksköterskan (Leinonen et al., 2001). Att minnas operationen och 

operationsavdelningen ökar tillfredsställelsen och ger en mer positiv skattning, jäm-

fört med dem som har oklara minnen eller inga alls (Leinonen et al., 1996; Leinonen 

et al., 2001).  

 

De patienter som har möjligheten att gå in på operationssalen istället för att bli trans-

porterad på ett operationsbord känner en större tillfredställelse, upplever det lättare 
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att behålla värdigheten och blir mindre nervösa i en okontrollerbar miljö (Porteous & 

Tyndall, 1994).  

 

Att få lyssna på musik via hörlurar under operationen verkar både avslappnande och 

lugnande för patienterna. Musik dämpar patientens ängslan och stänger ut annat ljud 

från operationen (Leinonen et al., 1996; Moss, 1988). Att få dricka kaffe på uppvak-

ningsavdelningen upplevs också positivt av patienterna (Moss,1998). 

 
” I liked the music. It blocked out the outside noises. It helped me relax.” 
(Moss, 1988, p. 68).  
 
” The music was very calming. It made me feel very relaxed.” (Moss, 
1988, p. 68).  

 
I förhållandet mellan fysisk miljö, ängsla och postoperativ smärta visar det sig att 

ängslan är mindre hos patienter som vistas i nybyggda miljöer. Där har det estetiska 

likväl som det funktionella utformats utifrån patienterna behov (Oberle et al., 1990). 

Trevlig utsikt över en träddunge istället för mot en tegelmur, ger kortare postoperativ 

vistelse, färre små postoperativa komplikationer och mindre behov av smärtstillande 

läkemedel (Ulrich, 1984).  

 

Att bli väl omhändertagen 

Att bli väl omhändertagen är för patienterna lika med god omvårdnad och innebär 

bra fysisk vård, ett artigt, ostressat och vänligt sätt. Patienterna förväntar sig en hu-

man, vänlig och professionellt omhändertagande. Humor och vardagligt prat hjälper 

dem att glömma deras rädsla och inger tillit (Hankela & Kiikkala, 1996; Leinonen et 

al., 1996; Leinonen et al., 2001). Patienterna känner sig inte besvärande eller irrite-

rande utan upplever att de behandlas med respekt och värdighet och att de har infly-

tande för sina åsikter angående behandlingen. De upplever att de uppmuntras, be-

handlas som enskilda individer med egna åsikter och får stöd av vårdpersonalen un-

der operation. Patienterna upplever inte att vården är ”på löpande band”, utan att 

vårdpersonalen arbetar för patienternas intressen (Leinonen et al., 2001).  

 

Personalen beskrivs av patienterna som kompetenta, vänliga och med sinne för hu-

mor. Endast ett fåtal beskriver personalen som den värsta upplevelsen under opera-

tion (Leinonen et al., 1996, Leinonen et al., 2001). De flesta patienterna är nöjda med 
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hur personalen förklarar och bestyrker sina handlingar (Leinonen et al., 2001). Pati-

enterna känner tillit till doktorn och de övriga i teamet och upplever att personalen 

ägnar tillräckligt med tid åt dem (Caldwell, 1991; Leinonen et al., 2001). Patienterna 

beskriver att den bästa upplevelsen är samtalen med sjuksköterskan och att sjukskö-

terskan finns tillgänglig hela tiden (Leinonen et al., 1996). Att få hålla i sjuksköters-

kans hand under operationen med lokalbedövning är ett omhändertagande som mins-

kar ängslan (Moon & Cho, 2001).  

 

Vissa av patienterna tycker att den information de får är otydlig eller otillräcklig. De 

vill ha mer information om händelseförloppet och eventuella komplikationer. Patien-

terna vill bli informerade om vad som ska hända och att sjuksköterskan talar med 

dem. De upplever att de blir motiverade, engagerade och har möjlighet att klara av 

och ha kontroll, under operation. Många upplever att de får hjälp ”att se den ljusa 

sidan av situationen”, medan andra saknar stöd för att kunna ta egna initiativ (Cald-

well, 1991; Hankela & Kiikkala, 1996; Leinonen & Leino-Kilpi, 1996; Leinonen et 

al., 2001). Patienterna ville ha mer information av operatören och även av anestesio-

logen. Mest tillfredsställda är patienterna med informationen de får från sjuksköters-

kan (Caldwell, 1991; Leinonen et al., 1996; Leinonen et al., 2001). Vissa patienter 

tyckte däremot att allt för omfattande information om operationen gör dem nervösa 

och stressande. De upplever också att de vet för lite för att kunna ställa frågor och att 

de inte heller har uppmuntras att fråga om förhållanden som inte är klara för dem. 

(Caldwell, 1991; Leinonen et al., 2001). Patienterna tycker också att det är svårt att 

följa de preoperativa instruktionerna om fasterutiner inför en operation. Patienterna 

önskar att sjuksköterskan frågar och kontrollerar, om dom har förstått given informa-

tion (Caldwell, 1991; Leinonen et al., 1996). Däremot tycker patienterna att de blir 

informerade om förväntad tid för operation och eventuella förseningar (Leinonen et 

al., 2001).  

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienternas upplevelser av vård-

miljön i samband med operation. Studien resulterade i tre kategorier; att känna obe-

hag, rädsla och oro, att känna tillfredställelse och säkerhet samt att bli väl omhänder-

tagen.  
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I kategorin obehag, rädsla, och oro finns faktorer främst i den fysiska vårdmiljön, 

som är orsak till patienters upplevelse. Störande och främmande ljud är oroande och 

studier av Abel (1976) och Evans & Cohen ( 1987) har visat att människan påverkas 

av ljud både fysiskt och psykiskt. Fysiskt kan höga ljud ge stress, hjärt- kärlsjukdo-

mar och sömnstörningar. Psykiskt påverkas prestationsförmåga, reaktionsförmågan, 

inlärningsförmågan och minnet. Liu & Tan (2000) menar att vid förberedelser och 

uppvaknandet upplever patienterna direkt plågsamma ljudnivåer. Andra studier som 

gjorts visar att patienter på operationssalen utsätts för ljudnivåer vilka kan liknas vid 

motorvägsljud. Dessa ljud förstärks vid vissa moment eller situationer under en ope-

ration. De högsta ljudnivåerna har uppmätts vid uppdukning och förberedelser inför 

operation (Hodge & Thompson, 1990, Shappiro & Berland, 1972). Sövda patienter 

har under anestesin kunnat höra eller förnimma ljud (awareness). Awareness har i 

vissa fall lett till akuta besvär i form av smärta, panik eller psykiska problem en tid 

efter operation och i värsta fall till ett tillstånd kallat posttraumatic stress disorder 

(PTSD ) (Lennmark, Bildfors, Enlund, Samuelsson, Sandin, 2000; Anchico & Egg-

gers, 2001). Hodge och Thompson (1990) rekommenderar en reducering av ljudni-

vån för sövda patienter på operationssalen genom öronproppar eller genom att vakna 

patienter har möjlighet att lyssna på musik. Barn som utsattes för låg nivå av senso-

risk stimuli och fick lyssna på låg musik uppvisade lägre frekvens av oro samt en 

ökad medgörlighet under induktionen av anestesin (Kain,Wang, Mayes, Krivutza & 

Teague, 2001). 

 

Det är också vanligt att patienterna upplever att de fryser och att det kändes kallt på 

operationsavdelningen. Hypotermi eller låg kroppstemperatur hos patienter under en 

operation är inte bara obehagligt, det är också ett oönskat tillstånd ur medicinsk syn-

punkt. Hypotermi eller frossa vid uppvaknandet (shivering) tillsammans med aneste-

si baserad på inhalation ökar syrgasförbrukningen hos patienterna postoperativt (Roe, 

Goldberg & Blair 1966; Lunn, 1969). I en studie av Lewis-Sims (1995) på patienter 

som genomgick hjärtkirurgi hade de flesta patienter en kroppstemperatur runt 35,5°C 

och det fanns ett samband mellan postoperativ blödning och den låga kroppstempera-

turen. Roizen, Sohn, L´ Hommedieu, Wylie och Ota (1980) menar dock att steril-

tvättning och drapering av patienten inför korta operativa ingrepp, inte hade någon 

signifikant betydelse för kroppstemperatur postoperativt, under förutsättning att pre-
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ventiva åtgärder med varma infusionsvätskor och värmefilt användes. Vi tolkar detta 

som att en aktiv värmeterapi är prevention, både ur medicinsk- och omvårdnadssyn-

punkt och borde vara en självklarhet på operationsavdelningen och omfatta både 

vakna och sövda patienter såväl pre-, intra- och postoperativt.   

 

Patienterna är rädda för att ramla av operationsbritsen eller att läget under operatio-

nen kunde vara obekvämt och utelämnande. Enligt Gerteis med flera (1993, s. 145), 

upplever patienterna sig blottställda och oskyddade när de är placerade i mitten av ett 

rum. Patienter upplever det bättre att ha ryggen mot en vägg, så de kan se vad som 

händer runt dem. Detta borde också gälla för patienter på operationssalen. Att ändra 

placeringen av operationsbordet är kanske inte möjligt men att närma sig patienten 

från sidan eller framifrån skulle uppfylla samma känsla av säkerhet för patienten.  

 

Överbeläggningar speciellt på uppvakningsavdelningen skapar oro hos patienterna. 

Evans och Cohen (1987) skriver att trängsel upplevs olika beroende på individen, 

barn och kvinnor tenderar att reagera mer negativt. Trängsel kan också ge spänning-

ar, oro och stress. 

 

Under den andra kategorin tillfredställelse och säkerhet, beskrev patienterna att de 

upplevde en säker och jämn funktion i den fysiska miljön. Att lyssna på musik under 

operation är positivt och kan minska patienternas oro, stress, smärtupplevelsen och 

känslan av isolering. Genom att kombinera traditionell behandling kompletterat med 

musik får patienterna en positiv erfarenhet av ett kirurgiskt ingrepp skriver Garbee & 

Beare (2001), Nilsson, Rawal, Uneståhl, Zetterberg & Unosson (2001) och Norred 

(2000). Vidare säger Norred (2000) att också hypnos, vissa bilder, aromterapi och 

massage är alternativa behandlingsformer som kan minska patienternas oro inför en 

operation. På en del sjukhus i USA används redan den formen av alternativ terapi 

och upplevs av patienterna som positivt (Eisenberg, Davis & Ettner, 1998). 

 

Miljöer som är utformade utifrån patienternas behov och där man har en trevlig ut-

sikt, ger ett stärkande inflytande på patienternas välbefinnande och kortar ner den 

postoperativa tiden. Cohen-Mansfield och Werner (1998) anser att en förändring av 

den fysiska miljön med natur eller hemliknande miljöbilder, ger en positiv effekt på 

beteendet och sinnesstämning både för patienter och för personal. En operationssal 
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indelas i olika renhetszoner, ultraren zon för uppdukning och kirurgi, ren zon för 

påklädning av steril rock handskar och längst bort från operationsfältet är den förore-

nade zonen för övriga medarbetare (Friberg 1988). Ur hygieniska synvinkel (Hamb-

raeus, Bengtsson & Laurell, 1977) finns således inga argument för att väggarna i en 

operationssal inte skulle kunna målas med konstnärliga bilder. Konstnärlig utsmyck-

ning har stor betydelse för patienterna men hur stor vet man inte, tanken är att den 

står för det mänskliga i en omvårdnadsmiljö som i stort är inriktad på teknik och me-

dicin. Det är det friska hos patienterna som betonas av konsten och när den berörs 

stimuleras det friska (Nilsson, 1999). Gerteis et al., (1993, p. 145) skriver, att ett sätt 

att få bort känslan av ett högteknologiskt rum är mjuka färger på golv och väggar 

samt att placera bilder eller mobiler i patienternas synfält.  

 

Kategorin ”att bli väl omhändertagen”, speglar i huvudsak den sociala och den psy-

kologiska miljön. Förhållandet till sjuksköterskan är viktigt för patienterna. Von Post 

(1996) menar att det utvecklas en speciell relation mellan patienten och sjuksköters-

kan. Patienten upplever sig sårbar och sjuksköterskan är den som ser patienten och 

verkar som dennes advokat. Fridell (1998, s. 72) menar att den fysiska vårdmiljön 

påverka den psykologiska men mötet mellan patient och sjuksköterska sker alltid i en 

fysisk miljö och har på olika sätt ett inflytande på hur mötet utvecklas. Den kan för-

svåra eller ge stöd i den relation som sjuksköterskan önskar utveckla med patienten. 

En dålig fysisk miljö kan förstärka patientens oro och känsla av underlägsenhet. 

 

Patienterna visar ett behov av information, för att kunna vara delaktiga och påverka 

sin vård, vilket också andra studier har visat (Leino-Kilpi & Vuorenheimo, 1993). 

Samtidigt bör det vara balans mellan för mycket och för lite information. Informatio-

nen bör anpassas efter den enskilde individen. Den perioperativa sjuksköterskans roll 

med det pre- och postoperativa samtalet är här viktigt, det ger även möjlighet för 

patienterna att återkoppla och att komma med ytterligare frågor (Leino-Kilpi & Vuo-

renheimo, 1993; Von Post, 1996). Studien visar att patienterna upplever svårigheter 

att följa preoperativa instruktioner. Correa, Menezes, Wong, Yogendran, Jenkins och 

Chung (2001) studier visade, att även postoperativa instruktioner var svåra för pati-

enten att följa. En rätt avvägd information pre-, intra- och postoperativt skulle, menar 

vi, reducera patienternas oro och ängslan, samt öka möjligheterna till delaktighet och 

att kunna ta egna initiativ. 
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Denna studie visar att inom operationssjukvården är den psykologiska och sociala 

vårdmiljön antagligen mer betydelsefull än den fysiska. Fridell (1998, s. 343) menar 

också att den fysiska omgivningen inte har den primära betydelsen för hur patienten 

upplever omvårdnaden, det är alltid mötet mellan vårdpersonal och patienten som är 

det absolut avgörande. Men den fysiska miljön finns alltid med och är en del av pati-

entens upplevelse av välbefinnande eller obehag, av skönhet eller fulhet. Vidare sä-

ger Fridell (1998, s. 343) att patienternas upplevelse av omvårdnad beror på den 

livssituation hon just är i. En möjlig tolkning kan vara att när patienterna hamnar i en 

situation där de upplever minskad självständighet eller är i beroendeställning till per-

sonalen, blir beteendet mera primitivt. I samband med detta ökar betydelsen av den 

sociala och den psykologiska miljön (Israel, 1962, s. 35-38). Patienterna lägger inte 

så stor vikt på hur det ser ut runt dem med färger eller om interiörer är hemlika, bara 

de blir bemötta och omhändertagna på ett bra och skickligt sätt. Det är inte lokalerna, 

utan människorna i lokalerna som har den största betydelsen. Detta kan jämföras med 

vad Heidenborg (1981, pp. 27-31) skriver om Maslow´s holistiska-dynamiska moti-

vationsteori. Enligt denna är de basala behoven, säkerhet och de sociala behoven de 

lägst stående och de viktigaste för upprätthållande av livet. I Gerteis et al., (1993) 

citeras en patient, om den fysiska vårdmiljön; ” When you’re really terribly physical-

ly sick, you want your life saved. When you’re feeling better, you start caring about 

what your environment like”. (pp 134-135). 

 

Fridell (1998, s. 344) menar att okända eller höga ljud kan störa patienternas kon-

centration under information från sjuksköterskan, ljuset kan blända eller vara för 

svagt för att ögonkontakt mellan patienterna och sjuksköterska ska kunna vara möj-

lig. Men den fysiska miljön kan också vara till stöd för patienterna så att platsen som 

står till förfogande är anpassad till den speciella situationen och att sjuksköterskan 

väljer att använda sig av den.   

 

Denna litteraturstudie visar att det finns åtgärder i den fysiska vårdmiljön på opera-

tion, som skulle kunna förbättra upplevelsen av den psykologiska och sociala vård-

miljön för patienterna. En svaghet i studien kan vara att det finns begränsat med 

forskning på området, däremot finns en hel del forskning av miljöns påverkan på 



 
 

 

17 

människan och vårdmiljön på sjukhuset i övrigt. Ytterligare forskning och kunskap 

behövs för att patienternas upplevelser ska bli ännu bättre.  

 

Utifrån resultatet i denna studie kommer här tio förslag på omvårdnadsåtgärder som 

kan leda till förbättringar i den fysiska, psykologiska och sociala vårdmiljön på ope-

rationsavdelningar:  

 

• Minska ljudnivån och därmed minska stressfaktorerna för patienterna.  

• Ge patienterna möjlighet att lyssna på musik och iordningställ operationsin-

strument och annan utrustning innan patienterna tas in på operationssalen. På 

så sätt kan störande eller skrämmande ljud från uppdukning av sterila instru-

ment, larm från övervakningsutrustning och narkosapparater undvikas. 

• Undvika att patienterna upplever att dom fryser, genom aktiv värmeterapi 

med varma infusionsvätskor, värmetäcken och en varm omgivningstempera-

tur vid steriltvättning och drapering av patienten.  

• Ombesörj att patienterna ligger bekvämt och inte blottas i onödan.  

• Planering vid placering av operationsbord och möjligheter att avskärma pati-

entplatserna på uppvakningsavdelningen.  

• Att lokaler eller utrymmen finns som underlättar för patienterna att få en bra 

relation till vårdpersonalen. 

• Arbeta perioperativt, det ökar möjligheterna för patienterna att ställa frågor 

och få individuellt anpassad information. Det skulle också öka chanserna till 

en bättre kontinuitet i omvårdnaden samt en större delaktighet för patienterna.  

• Väggar eller tak i en operationssal målas med konstnärliga bilder. 

• Planera arbetet så att patienterna vid ankomsten till operation aldrig behöver 

lämnas ensamma.  

• En översyn av organisationen och planeringen kan minimera väntetider, 

minska trängseln på uppvakningsavdelningen och ge ett bättre flöde.  

 

Till sist föreslås fortsatt forskning hur den fysiska miljön kan utformas för att bättre 

vara en resurs till omvårdnadens mål och syfte. Att med empirisk studie se hur pati-

enten upplever vårdmiljön i samband med operation. 
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