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Sammanfattning 
Bakgrund: Ett kirurgiskt ingrepp kan påverka patienten både fysiskt och psykiskt. 
Operationssjuksköterskan har ett stort ansvar att bemöta och anpassa omvårdnaden till 
patienten. Detta ingår dels i operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning men är 
också en stor del i den dagliga verksamheten på operationssalen. Vilka är då de faktorer 
som påverkar patientens erfarenhet, både positiva och negativa, under den perioperativa 
omvårdnaden? 
Syfte: Att belysa patienters erfarenhet av ett kirurgiskt ingrepp. 
Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Teoretisk referensram; 
livsvärld, levd kropp och personcentrerad omvårdnad. 16 empiriska studier har 
analyserats som inkluderat hela den perioperativa perioden med både inneliggande och 
polikliniska patienter. Urvalet i studierna är vuxna patienter, 18 år och uppåt som 
genomgått ett kirurgiskt ingrepp på en operationsavdelning.  
Resultat: I resultatet framkom ett huvudtema och tre subteman. Huvudtema ”Patientens 
önskan om en personcentrerad omvårdnad” och subteman ”individanpassad information 
genom kommunikation”; “Patienters delaktighet i omvårdnaden” och ”Föreställningars 
påverkan på patientens upplevelse”. Den viktigaste aspekten för patienten var önskan 
om en individanpassad omvårdnad med möjlighet till delaktighet i beslut och åtgärder. 
Slutsats: Patienter har en önskan om en individanpassad omvårdnad med fokus på 
delaktighet, information och bemötande under den perioperativa omvårdnaden. Detta 
ställer stora krav på operationspersonalen då den kirurgiska vården är standardiserad 
och en stor tidsbrist råder. Att som vårdpersonal få tid och möjlighet att anpassa 
omvårdnaden utifrån patientens unika behov och önskan är en viktig aspekt för 
patientens upplevelse och erfarenhet.  
 
Nyckelord: Patient, kirurgiskt ingrepp, upplevelse, erfarenhet, delaktighet, 
föreställning, personcentrerad omvårdnad, information, ångest, perioperativ, kvalitativ 
litteraturstudie, livsvärld, levd kropp. 
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Abstract 
 
Background. A surgical procedure may affect the patient both physically and mentally. 
The theatre nurse hold a major responsibility to response and adapt nursing to the 
patient. Which are the important factors that affect the patient’s, both positive and 
negative, experience after a surgical procedure? 
Aim: To illustrate the patient´s experiences of a surgical procedure. 
Method: Systematic literature study with a qualitative approach. Theoretical frame of 
reference are: Life world, lived body and person-centered nursing. 16 empirical studies 
have been analyzed which have included the perioperative period with both indwelling 
patient and day surgical patient. The sample in the study are patients aged 18 and over, 
and are going through a surgical procedure in an operating room at a hospital. 
Result: The result emerged into one main theme and three sub themes. The main theme 
was: ”patient´s wish for a person-centered nursing” and the subthemes were: 
“individualized information through communication”, ”patient´s participation in care” 
and ”the perceptions affect of patient´s experience”. The most important aspect was the 
wish for a person-centered nursing with an opportunity for participation in the care and 
which actions that should be done. 
Conclusion: Patients wish for an individualized care put a lot of demands on the theatre 
staff now that the surgical care are standardized in many ways. An important aspect for 
the future for the staff are an opportunity to meet and adapt the care for the unique 
patient and their wishes for a positive experience.  
 
Key word: Surgical patient, person-centered nursing, experience, surgical procedure, 
operating staff, qualitative, life world, anxiety. 
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1 Inledning 
Det sägs att operationssjuksköterskan har ett tekniskt yrke utan fokus på omvårdnad 
(Martinsen, 2017). I kompetensbeskrivningen beskrivs operationssjuksköterskans yrke 
med fokus på patientsäker vård som kräver specifika kunskaper i perioperativ 
omvårdnad. Det är kunskap med fokus på ansvars- och kvalitetssystem, empiri och 
personcentrerad omvårdnad som skapas genom en personlig kontakt med patienten 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
I vår verksamhetsförlagda utbildning till operationssjuksköterskor har vi fått möjlighet 
att följa patienten hela vägen vid ett kirurgiskt ingrepp. Under denna period väcktes 
tankar och funderingar hos oss, över patientens upplevelse och erfarenhet av att befinna 
sig i operationssalen och mötet med operationsteamet. I tidigare studier har det 
framkommit att patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp upplevt stress, ångest 
och oro. En känsla av maktlöshet av att inte kunna ha kontroll över själva resultatet 
(Sandelin & Gustafsson, 2015; King, Bartley, Johansson & Broadbent, 2017). Ett 
intresse väcktes att undersöka patientens erfarenhet av ett kirurgiskt ingrepp. Genom en 
fördjupad kunskap och ökad förståelse hoppas vi kunna erbjuda en bättre omvårdnad till 
patienter i denna utsatta situation.  
 
I vår kommande profession som operationssjuksköterskor har patienternas erfarenheter 
av ett kirurgiskt ingrepp en stor betydelse, då möten med olika patienter är en central del 
i den dagliga verksamheten. Ett avsnitt om operationssjuksköterskan finns med under 
kapitel två för att förtydliga dennes ansvar för den perioperativa omvårdnaden av 
patienten. 
 
2 Bakgrund 
I Sverige har sjukvården en hög standard, både kvalitet- och effektivitetsmässigt, i 
jämförelse med andra EU-länder (SKL, 2015). 2016 genomfördes totalt 2 147 443 
operationer i Sverige, både planerade och akuta (Socialstyrelsen, 2017). På 
operationsavdelningar i Sverige ställs höga krav, både på personal och salar ur ett 
patientsäkert- och hygieniskt perspektiv. Detta för att kunna ge en god omvårdnad och 
minska risken för smittspridning (Söderström, 2015). Mötet mellan patienten och 
vårdpersonal under den perioperativa omvårdnaden påverkas av patientens tidigare 
erfarenheter. Gustafsson, Kelvered och Sandersen (2012) belyser att vissa patienter har 
sjukdomar som kan påverka det egna välbefinnandet. Dessa sjukdomar kan även ha en 
påverkan på förberedelser och medicinering inför operationen samt postoperativ 
mobilisering och återhämtning. Sjukdomar som kan påverka operationen bör därför 
dokumenteras och informeras om till all vårdpersonal som är delaktiga i den 
perioperativa omvårdnaden (Gustafsson, Kelvered & Sandersen,2012).  
 
Tidigare forskning identifierar faktorer som kan leda till ångest och oro preoperativt. 
Dessa faktorer är bland annat rädsla för kirurgiska misstag och bakterier vilka kan leda 
till postoperativa infektioner och längre återhämtning (King, Bartley, Johansson, & 
Broadbent, 2017). Sveinsdotter (2010) belyser att vissa patienter har större risk att 
drabbas av fysiska och psykiska reaktioner postoperativt, vilket bör uppmärksammas 
och förebyggas preoperativt av all vårdpersonal (Sveinsdotter, 2010).  
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2.1 Operationsteamet 
I ett svenskt operationsteam ingår operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, kirurg 
och undersköterska. Operationspersonalen har olika utbildningar men gemensamt är en 
specialistutbildning inriktad på operationssjukvård. Samtliga är tillsammans ansvariga 
för patientens säkerhet och omvårdnad. Operationsteamet arbetar parallellt med 
varandra men bör vara samspelta, samt inneha en tillit till varandra för att minska risken 
för misstag under operationen (Sandelin & Gustafsson, 2015; Myklestul Dåvöy, 2012).  
 
Brist i kommunikationen hos operationsteamet kan leda till vårdskador i samband med 
ett kirurgiskt ingrepp. Vårdskador kan även bero på icke optimala förberedelser och 
missad information. Flera studier belyser vikten av en rak och tydlig kommunikation på 
operationssalen och från vårdavdelningar för att minska risken för misstag. Tidigare 
studier har visat att ett operationsteam med kort erfarenhet kan ha en negativ inverkan 
på patientsäkerhet och omvårdnad (Jangland, Nyberg & Yngman- Uhlin, 2017; 
Myklestul Dåvöy, 2012). Ett erfaret operationsteam skapar ett ”språk” sinsemellan som 
ibland inte hörs utan alla vet vad som skall göras och vad som behövs (Myklestul 
Dåvöy, 2012; Sandelin & Gustafsson, 2015; Gillespie, Chaboyer & Fairweather, 2012). 
Ta snabba beslut och överväga olika åtgärder är livsviktiga avgöranden för patienten. 
Oftast är det ont om tid för olika åtgärder under det kirurgiska ingreppet. 
Sammansättningen av teamet, samarbetsförmågan samt respekten för varandra har en 
stor påverkan på utfallet av det kirurgiska ingreppet (Myklestul Dåvöy, 2012; Sörensen, 
Olsen, Tewes & Uhrenfeldt, 2014; Sandelin & Gustafsson, 2015; Quick, 2013). 
 
2.1.1 Operationssjuksköterskan 
Historik 
Historiskt har operationssjuksköterskor beskrivits som en egen yrkesgrupp sedan slutet 
på 1800-talet. Utbildningen till operationssjuksköterska var då bunden till det egna 
sjukhuset och varierade i utbildningsform (Dåvöy, Hege Eide & Hansen, 2012). Ett av 
de första specialområdena för en sjuksköterska var just operationssjukvård. 
Utbildningen till operationssjuksköterska introducerades i Sverige på 60-talet och var då 
två terminer (Bäckström, 2012).  
  
Operationssjuksköterskans ansvar 
Operationssjuksköterskan har ansvar för patientens perioperativa omvårdnad som 
innebär den pre-, intra- och postoperativa fasen. Preoperativa fasen inkluderar från att 
patienten erhållit information om sitt kirurgiska ingrepp fram till positioneringen på 
operationsbädden. Intraoperativa fasen inkluderar genomförandet av det kirurgiska 
ingreppet. Postoperativa fasen är från avslutad operation till att operationssåret är 
omlagt (Gustafsson, Kelvered & Sandersen, 2012; Socialstyrelsen, 2005). Den 
postoperativa fasen kan i vissa fall först avslutas då patienten slutar att tänka på det 
kirurgiska ingreppet (Lindwall & von Post, 2012). Operationssjuksköterskan bör se till 
hela människan vid drapering, positionering, samt vara medveten om de olika riskerna 
som är associerade med operationsbordet och långa operationstider. Detta inkluderar 
även perioperativa prover och olika hygienaspekter (Blomberg,; Dåvöy, Hege Eide & 
Hansen, 2012), men också ansvar för medicintekniska produkter, instrumentering, 
ledarskap, kommunikation och samverkan i operationsteamet (Bisholt, Nilsson & 
Lindwall, 2014; Tinnfält & Nilsson, 2011; Bäckström, 2012; Sörensen, Olsen, Tewes & 
Uhrenfeldt, 2014).  
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Tinnfält och Nilsson (2011) belyser att patienter upplevde att det finns förbättringar att 
göra angående engagemang och positionering på operationssalen för en bättre 
upplevelse. Operationssjuksköterskan bör bemöta patienter, kollegor och anhöriga med 
kunskap, klokhet samt omsorg (Dåvöy, Hege Eide & Hansen, 2012). Detta innebär att 
skapa en personcentrerad perioperativ vård med patienten och dennes anhöriga i fokus 
(Gustafsson, Kelvered & Sandersen, 2012; Socialstyrelsen, 2005). Kommunikationen 
mellan sjuksköterska och patient innebär ett terapeutiskt samtal för att locka fram 
erfarenheter och föreställningar, detta för att förstå och därmed kunna hjälpa patienten i 
den utsatta situationen (Wright, Watson & Bell, 2011). Operationssjuksköterskan bör 
inneha ambitionen att lära känna patienten som en mänsklig individ genom att ta del av 
medicinsk data, och därmed bli involverad i patientens historia samt det kirurgiska 
ingreppet som patienten skall genomgå. En viktig del i operationssjuksköterskans arbete 
är att ha förmågan att kunna skapa ett perioperativt samtal utifrån patientens önskemål 
och behov (Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 2014). 
 
Omvårdnad ur ett etiskt perspektiv 
Vårdpersonalen bör visa varje patient en särskild omtanke med utgångspunkt ur ett 
etiskt förhållningssätt. Patienten ska behandlas värdigt under det kirurgiska ingreppet. 
Onödiga kommentarer och kränkande ord skall undvikas, även när patienten är sövd. 
Detta gäller all vårdpersonal som patienten möter under den perioperativa omvårdnaden 
(Bäckström, 2012; Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 2014 ).  
 
2.2 Patientens delaktighet 
Begreppet delaktighet är användbart i flera mänskliga sammanhang och översätts till 
aktiv medverkan, samarbete och involvering. Delaktighet inom sjukvården innebär att 
sjuksköterskan låter patienten erhålla kontroll och makt över sin situation. Detta 
innefattar att den etablerade situationen baseras på tillit, respekt, positivitet och 
ömsesidighet. Olika metoder finns för att skapa delaktighet mellan patient och 
operationssjuksköterska och skapas efter patienten och dennes sammanhang. 
(Kjellström, 2012; Eldh, 2011). Delaktighet handlar även om en etisk grund som berör 
patientens likvärdighet, integritet och autonomi. Enligt Henriksen och Vetlesen (2001) 
samt Hansen (2012) innebär autonomi att ta hänsyn till patientens självbestämmande. 
Detta är en viktig aspekt för vårdpersonal att uppmärksamma. En möjlighet att 
förvandla dessa värdefulla ord i handling kan möjliggöras med kommunikation. När 
patienten kommunicerar med sjuksköterskan och det uppstår ett samspel, det är då 
lidandet kan lindras. Delaktighet uppstår inte om en av parterna avstår från att 
medverka. Huvudansvaret för att delaktighet ska förverkligas ligger hos den som vårdar, 
det vill säga all vårdpersonal (Kjellström, 2012; Rejeh & Vaismoradi, 2010).  
 
Enligt Lindwall och von Post (2012) läggs grunden för patientens delaktighet i en 
gemensam värld på operationsavdelningen i det preoperativa samtalet. Sjuksköterskan 
bör se till att det utvecklas en gemenskap mellan vårdpersonal och patient, där patienten 
har möjlighet att uttrycka oro, problem och behov (Wright, Watson & Bell, 2011). 
Forsberg, Vikman, Walivaara och Engström (2017) belyser att en viktig aspekt för 
patienter i samband med ett kirurgiskt ingrepp är delaktighet och information.  
Enligt Eldh (2011) påverkas patientens önskan om delaktighet av utbildning och 
sjukdomens art, men även vilka åtgärder som är tänkbara. En förutsättning för 
patientdelaktighet är rätt och anpassad information från vårdpersonalen. Det är en 
skyldighet enligt patientsäkerhetslagen för att skapa en trygg och säker vård.  
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God praxis och etiskt försvarbar yrkesutövning är vägledande för etiska normer och 
regler i en vårdkontext som ständigt förändras (Eldh, 2011; SFS 1982:763, 2016:150, 
SSF 2007). 
 
Enligt Wright, Watson och Bell (2011) är föreställningar grunden i hur vi konstruerar 
våra liv genom beteenden, kommunikation och känslor. En föreställning kan vara något 
positivt, men också vara hindrande för patienten. När patienten hamnar på sjukhus 
påverkas föreställningarna av hur ohälsa och sjukdom förstås av patienten. 
Vårdpersonal bör stimulera patienten till följsamhet att genomgå olika förberedelser 
inför det kirurgiska ingreppet. Detta sker genom ett kommunikativt samtal där patienten 
har möjlighet att informera om upplevelsen av situationen och därmed bli bekräftad av 
vårdpersonalen. En del av patientens föreställningar medför att denne kan se olika 
alternativ och val, medan andra föreställningar är svåra för vårdpersonalen att påverka. 
Detta kan medföra att patientens möjlighet till delaktighet försvåras (Wright, Watson & 
Bell, 2011). Det är värdefullt att all vårdpersonal tar tid att uppmärksamma vilka 
föreställningar och tidigare upplevelser patienten har vid ankomst till operationssalen 
(Tinnfält & Nilsson, 2011).  
 
2.2.1 Perioperativa reaktioner 
Patientens förmåga att hantera påfrestande situationer beror på tidigare erfarenheter. 
Dessa påverkar patientens förmåga till coping, det vill säga hur patienten anpassar sig 
till nya situationer. Det är inte alltid en sjukdom som skapar obalans utan även våra 
föreställningar och reaktioner på olika skeenden. Obalans kan skapas om vi utsätts för 
något som vi inte är vana vid eller har dåliga erfarenheter av, till exempel ett kirurgiskt 
ingrepp. Hur patienten upplever och anpassar sig till den perioperativa fasen har en 
påverkan även postoperativt. En otrygg patient upplever mer stress, oro och ångest 
(Hansen, 2012). Negativa känslor hos patienter innebär att all vårdpersonal har ett 
ansvar att skapa trygghet för patienten under hela den perioperativa omvårdnaden. 
Tidigare studier visar att elektiv kirurgi påvisar en kortare och mer effektivt 
vårdförlopp, vilket skapar mindre påfrestningar både på det psykologiska och fysiska 
välbefinnandet (Andersson, Jeppson, Lindholm, Rydholm & Ulander, 2004).  
 
Riskbedömning 
Preoperativt utförs en riskbedömning på alla patienter för att upptäcka och eventuellt 
behandla sjukdomar. De sjukdomar som kan påverka operationen är rubbningar i 
koagulationen, cirkulationen och respirationen. Dessa sjukdomar i kombination med 
stress och oro, kan vara en potentiell livsfara vid ett kirurgiskt ingrepp (Bäckström, 
2012).  
 
Stress och ångest 
Stress och ångest kan bero på påfrestningar som förändrar kroppens inre miljö vid 
fysiska skador eller psykiska påfrestningar (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). Vid 
stress startar olika reaktioner i kroppen som påverkar blodflödet, vilket kan leda till ökat 
blodtryck, ökad minutvolym och ökat blodflöde till vissa organ, medan andra organ får 
minskat blodflöde (Sand, Sjaastad, Haug, & Bjålie, 2006). Ringsberg (2011) skriver att 
kortvarig stress kan vara positivt för patienten genom att smärtkänsligheten minskar. 
Enligt Hansen (2012) kan ångest uppstå när patientens existentiella behov är hotade på 
grund av något okänt, till exempel ett kirurgiskt ingrepp. Tecken på ångest är bland 
annat rastlöshet, skakningar, hjärtklappning och snabb puls. Det är av yttersta vikt att 
operationssjuksköterskan uppmärksammar tecken på ångest men även inser att det kan 
bero på andra orsaker (Hansen (2012). 
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Smärta 
Enligt Bergh (2011) är smärta en subjektiv och unik upplevelse. Det är upp till patienten 
att förmedla när smärtan uppkommer och att den existerar. En kunskapsbrist om smärta 
hos vårdpersonalen kan försvåra kontakten med patienten om denne ifrågasätter 
patientens unika upplevelse av smärta. Ofta förekommer akut smärta vid ett operativt 
ingrepp då vävnaden skadas. Den akuta smärtan genererar i ökning av puls och 
blodtryck. I tidigare studier belyses en smärtproblematik för patienter som skall 
genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Patienter har olika tankar och föreställningar om just 
smärtan både preoperativt men framförallt postoperativt och dess påverkan på 
mobiliseringen (Torcher, 2013; Ellinger 2017). Studier visar att patienten förväntar sig 
smärta, men att det skulle finnas smärtlindring att tillgå. Det finns dock en erfarenhet av 
att sjuksköterskan ibland inte bryr sig om patientens uttryck av smärta, oro och rädsla 
(Rejeh & Vaismoradi, 2010; Wikström, Eriksson, Fridlund, Årestedt & Broström, 2016; 
Torcher, 2013).  
 
2.3 Patientsäkerhet 
Enligt socialstyrelsen avser lagen om patientsäkerhet skydd mot vårdskador. Denna lag 
innefattar även samhällets krav på att all vårdpersonal innehar en kompetens för att 
kunna skydda patienten. Lagen handlar om att förebygga vårdrelaterade infektioner 
genom att utföra en patientsäker vård och skapa en hygienisk standard (SFS 1982:763, 
2016:150, SSF 2007). Operationssjukvård i ett patientsäkert förhållningssätt är att rätt 
patient opereras på avsedd kroppsdel. För att förhindra misstag är säkerhetsrutiner 
viktiga (Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 2014; Söderström, 2015). Ett verktyg 
för patientsäker kirurgi är en checklista som skapats av världshälsoorganisationen 
(WHO). Checklistan består av förberedelser, som innebär kontroll av patientens 
identitet och plats för det kirurgiska ingreppet. Vid operationens start genomförs en time 
out som innebär att teamet presenterar sig med namn och roll. Vid avslutningen utförs 
en genomgång och en kontroll av att instrumenten stämmer samt att inget glömts kvar i 
patientens kropp. Detta görs innan operationen avslutas och patienten är klar att lämna 
operationssalen. Tidigare studier visar att fullföljning av WHOs checklista leder till 
minskad dödlighet och även färre postoperativa sårinfektioner. (Söderström, 2015). 
 
2.4 Erfarenhet/upplevelse 
Nationalencyklopedin definierar begreppet erfarenhet som något filosofiskt med 
varierande innehåll. Erfarenhet beskrivs som en färdighet och kunskap som bygger på 
en sinnesiakttagelse. Genom denna process förvärvas resultatet och det skapas en 
erfarenhet (Nationalencyklopedin, 2017). En upplevelse definieras som en unik 
subjektiv känsla som baseras på förväntningar och tidigare erfarenheter. Upplevelsen 
kan vara både fysisk och psykisk, men även positiv och negativ, beroende på 
förutsättningarna, utfallet och i vilken kontext upplevelsen sker. Olika människor har 
varierande upplevelser av samma situation. En anledning till skiftande upplevelser beror 
på tidigare erfarenheter och föreställningar.  
 
Skillnaden mellan de två begreppen är att en erfarenhet är något som förvärvas, medan 
en upplevelse är något som upplevs. Erfarenheten kan påverka upplevelsen. 
Vårdpersonalens erfarenheter och föreställningar om patientens situation påverkar också 
patientens upplevelse (Wright, Watson & Bell, 2011). Tidigare erfarenheter och 
upplevelser bör tas hänsyn till av all vårdpersonal (Wright, Watson & Bell, 2011). 
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2.5 Kirurgiskt ingrepp 
I denna studie används benämningarna operation samt kirurgiskt ingrepp. Dessa 
begrepp är avgränsade till de ingrepp som utförs på en operationsavdelning. 
Anledningen till avgränsningen är att vårdmiljön på en operationssal inkluderar 
medicintekniska produkter som kan påverka patientens upplevelse. Vårdpersonalen på 
operationssalen bär en speciell arbetsdräkt till skillnad från en vanlig vårdavdelning, 
vilket kan påverka mötet mellan patient och operationspersonal. Operationssalen är 
avskild från resten av sjukhuset vilket medför att patienter inte kommer i kontakt med 
denna avdelning om inte ett kirurgiskt ingrepp skall utföras (Brekken & Myklestul 
Dåvöy, 2012).  
 
3 Teoretisk referensram 
Studien är genomförd med utgångspunkt från hermeneutiken och med ett holistiskt 
synsätt. Hermeneutiken baseras på att försöka förstå och utgå från tolkningar. En 
strävan efter ett meningssökande där författaren med sin egen förförståelse tolkar 
(Kristensson, 2014). Dahlberg (2007) beskriver hermeneutiken som tolkning- och 
förståelsens ontologi genom att belysa patientens personliga livsvärld. Detta innebär hur 
omvärlden upplevs av patienten och därigenom erfars en ökad förståelse. Genom en 
ökad kunskap om patientens upplevelser och erfarenheter ökar förståelsen för patienten 
i denna utsatta situation. Ett holistiskt synsätt innebär att försöka förstå patientens 
helhetsupplevelse genom att tolka och analysera den information som erhålls i resultatet 
om vilka faktorer som påverkar patienten (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Diskussion och slutsats tar avstamp i livsvärldsteorin (Dahlberg & Segesten, 2010), levd 
kropp och personcentrerad vård. Livsvärlden och den levda kroppen är patientens egna, 
unika sfär som påverkas vid sjukdom och ett kirurgiskt ingrepp. All vårdpersonal bör 
utgå från en patientcentrerad omvårdnad för att tillgodose patientens unika behov och 
önskningar (Fagerström, 2011).  
 
3.1 Livsvärld 
Livsvärldsfokus är ett betydelsfullt begrepp inom vårdvetenskapen. Syftet är att stärka 
och stödja patienten för att försöka förstå sjukdomen, lidandet och omhändertagandet. 
Livsvärldsperspektivet kan beskrivas som att se världen så som den erfars. Den är 
endast individens egen värld och är i allra högsta grad personlig. Livsvärlden uppfattas 
olika av alla unika individer. En person som haft obehagliga minnen från 
sjukhusvistelser kan få ångest vid åsynen av ett sjukhus. Patientens upplevelse av 
omgivningen kan med livsvärldsperspektivet som grund öka förståelsen. Detta kan 
förtydligas i hur patienten upplever salen på sjukhuset annorlunda jämfört med 
personalen som kanske upplever det trivsamt och välbekant (Dahlberg & Segesten, 
2010).  
 
3.1.1 Levd kropp 
Alla patienters livsvärld befinner sig i sin unika kropp. Den levda kroppen är mer en ett 
biologiskt ting (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg (2007) beskriver att den levda 
kroppen är den som genomför våra handlingar och är ett subjekt som vi inte kan frigöras 
ifrån. Människan och dess existens bör beaktas som en helhet genom att inkludera 
erfarenheter av sin kropp, sin livssituation och sig själv. Kroppen är levd med 
erfarenheter, känslor, upplevelser, tankar, meningsskapande och meningsbärande. Vår 
kropp kan aldrig lämnas utan är alltid med oss.  
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Med den når vi ut till resten av världen och varje person är sin kropp. Alla förändringar 
påverkar och förändrar kroppen. Förändringar i form av långvarig sjukdom, stress, 
ångest och rädsla påverkar inte bara kroppen utan även existensen. Olika förändringar 
på den levda kroppen medför även en förändring på människans tillgång till sitt liv, 
både på gott och ont. Ohälsa och sjukdom kan påverka människans upplevelse av mötet 
med sjukhuspersonalen och dess omgivningar. En vårdvetenskaplig utgångspunkt är att 
erkänna patienten som en levd kropp samt att fråga hur upplevelsen upplevs av 
individen. Detta är ett viktigt förhållningssätt för vårdpersonalen för att öka förståelsen 
för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
3.2 Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård (PCN, person-centered nursing), utvecklades utifrån empiriska 
undersökningar som till en början utfördes på äldre patienter. Personcentrerad vård 
innebär en vård där patienten är tillsammans med andra, både vårdpersonal och 
anhöriga med fokus på erkännande, respekt och förtroende. Relationen mellan 
vårdpersonal och patient bör bygga på ömsesidigt förtroende, förståelse samt att 
information delges åt båda hållen och även inkluderar anhöriga. Det är viktigt att 
erbjuda vård som omfattar att ta hänsyn till patientens värderingar och övertygelse. 
Detta innebär att vara engagerad, ta gemensamma beslut och erbjuda en holistisk vård. 
(McCormack & McCane, 2010). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening bör omvårdnad 
ske på personnivå där patienten ska beaktas som en invid som har förmågan, att genom 
ett eget ansvar göra val och ta beslut. Individen blir patient när denne behöver vård, och 
bör då bemötas med ömsesidig respekt mellan vårdpersonal, patient och anhörig 
(Swenurse.se). Patienten vill bli behandlad som en unik individ och inkluderad i beslut 
om vilka åtgärder som skall utföras (Rejeh & Vaismoradi, 2010). För att kunna ge en 
personcentrerad omsorg och en klinisk avancerad omvårdnad bör vårdpersonalen inneha 
en coachande och vägledande roll (Fagerström, 2011).  
 
4 Problemformulering 
Patienter som erhåller information om ett kirurgiskt ingrepp, kan medföra att dennes 
livsvärld rubbas och reaktioner såsom stress och ångest kan uppstå. Brist på bland annat 
delaktighet och information kan skapa en känsla av osäkerhet och maktlöshet. Detta kan 
medföra att patientens förberedelse inte blir optimala, vilket kan påverka det kirurgiska 
ingreppet negativt. Många funderingar och känslor uppkommer både hos patienten och 
anhöriga vid kontakt med operationsavdelningen inför ett kirurgiskt ingrepp. Mötet med 
teamet och den sterila miljön på operationsavdelningen kan upplevas skrämmande, 
vilket medför att tidigare reaktioner och känslor förstärks, samt påverkar patienten både 
under och efter det kirurgiska ingreppet.  
 
Personliga reaktioner såsom stress, ångest och oro påverkar kroppen och leder i värsta 
fall till att negativa värden förekommer, till exempel ett för högt blodtryck. Detta kan 
påverka vilka åtgärder som genomförs och hur patienten mår, både under och efter det 
kirurgiska ingreppet. Stress och ångest kan även medföra påfrestningar under 
operationen, då den fysiologiska påverkan på kroppen medför att resultatet av det 
kirurgiska ingreppet inte blir som förväntat. Upplevelsen av ett mindre lyckat kirurgiskt 
ingrepp kan skapa onödigt lidande för patienten. Vid negativ påverkan på resultatet kan 
rehabilitering försvåras och återhämtningen ta längre tid än nödvändigt.  
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Vilka är då de faktorer som påverkar patientens upplevelse och erfarenhet, både positivt 
och negativt, av ett kirurgiskt ingrepp? En önskan med denna studie är att skapa en ökad 
förståelse och därigenom en förbättrad omvårdnad i den kliniska verksamheten.   
  
5 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa patientens erfarenhet av ett kirurgiskt ingrepp. 
 
6 Metod 
Under metoddelen redovisas vald metod, litteratur- och artikelsökning, inklusions- och 
exklusionskriterier och etiska aspekter.  
  
6.1 Metodval  
Valet av metod till studien är en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Detta 
innebar att systematiskt analysera och sammanställa alla empiriska studier som svarar 
an på studiens syfte och därigenom skapa en ökad kunskap (Bettany-Saltikov & 
McSherry, 2016; Forsberg & Wengström, 2013). En kvalitativ systematisk 
litteraturstudie innebär en systematisk sökning av artiklar som efter kvalitetsgranskning 
bedömts vara av hög kvalitet. Genom att sammanställa, analysera och tolka tidigare 
resultat skapas en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2013). Vid en metasyntes 
reduceras inte bara data utan leder till nya tolkningar vilka förtydligar resultaten i de 
inkluderade studierna (Friberg, 2006; Forsberg & Wengström, 2013).Vid en metasyntes 
kan små skillnader som var för sig inte kan bevisa eller ge svar, tillsammans bli 
användbara bevis. Kvalitativa studier fokuserar på att undersöka människors 
erfarenheter, föreställningar och uppfattningar för att därigenom skapa förståelse och 
mening i hur människor upplever omvärlden. Fokus i en kvalitativ studie ligger på 
frågan varför, till skillnad från kvantitativa studier som belyser vem och hur många 
(Given, 2016).   
 
En systematisk litteraturstudie bör utgå från en väl utformad fråga som därefter skall 
besvaras genom ett systematiskt arbetssätt. Denna studie innebar att i tydliga steg sträva 
efter att granska, eftersöka samt sammanställa relevant litteratur med utgångspunkt ifrån 
problemformulering och syfte (Forsberg & Wengström, 2013). I en systematisk 
litteraturstudie bör sökstrategier och inklusions- och exklusionkriterier vara tydligt 
redovisade. De valda studierna ska vara vetenskapliga, bedömda utifrån en 
kvalitetsgranskning och ha ett etiskt godkännande (SBU, 2014; Kristensson, 2014). 
Förhoppningen är enligt Forsberg och Wengström (2013) att resultatet vid en 
heltäckande systematisk litteraturstudie kan användas och omsättas i praktiken och 
därigenom leda till rekommendationer och åtgärder.  
 
En systematisk översikt är en viktig del i en hälso- och sjukvård som är evidensbaserad. 
Det innebär att hälso- och sjukvården bör grundas på bästa möjliga vetande. Ett 
evidensbaserat arbetssätt handlar om klinisk expertis som integrerar med systematisk 
forskning. Andra professioner utöver läkare har med tiden erhållit sina egna definitioner 
och evidensbegrepp. Omvårdnad som är evidensbaserad är ett exempel som riktar sig 
emot sjuksköterskor (Forsberg & Wengström, 2013). 
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6.2 Litteratursökning 
En systematisk sökning innebär en noggrann sökning i flera steg och dessa steg är; att 
skriva ut en undersökningsfråga och identifiera olika delar i denna fråga, identifiera 
synonymer, identifiera trunkeringar och förkortningar, utveckla en sökstrategi och 
genomföra en genomfattande sökning (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016).  
Sökningen i studien har utförts utifrån Bettany-Saltikov och McScherrys (2016) 
sökguide med vissa avsteg. De avsteg som är utförda är en avgränsning av sökord i 
sökfasen för att erhålla ett hanterbart material till analysen. (se sökord under respektive 
sökning i respektive sökbas). 
 
Litteratursökningen började med en inledande fritextsökning för att se hur mycket 
material som fanns att tillgå och därigenom se om studien var genomförbar. De sökord 
som användes i den inledande fritextsökningen var ”patient”, “experience” och 
”surgery”. Enligt Friberg (2006) är den inledande sökningen basen för studien. Den 
inledande fritextsökningen resulterade i ett omfattande urval av artiklar vilket medförde 
att författarna ansåg att studien var genomförbar. Därefter togs hjälp av personal på 
Linnéuniversitetets bibliotek inför den kommande systematiska sökningen. Detta för att 
ta del av deras expertis angående olika sökbaser och även tankar runt olika tänkbara 
sökord. Efter en övergripande genomgång av fritextsökningen samt tillsammans med 
bibliotekarien valdes tänkbara sökord ut utifrån PEO. PEO har som uppgift att dela upp 
syftet i tänkbara sökord. PEO används vid kvalitativa sökningar och studier (Bettany-
Saltikov & McSherry, 2016).  Utifrån PEO blev våra sökord ”patient”, ”experience” och 
”surgery”, då dessa sökord ingår i valt syfte. Efter att ha erhållit relevanta sökord 
genomfördes en fritextsökning för att finna synonymer (Tabell 1).  
 
Tabell 1. PEO 
Population Exposure Outcome 
Patient Surgery 

 
Experience 
 

   
Därefter genomfördes en systematisk sökning i sökbaserna Cinahl och Psychinfo. Valet 
av sökbaser baserades dels på att dessa fanns under hälso- och vårdvetenskap och dels 
har fokus på omvårdnad. Det finns flera sökbaser som är fokuserade på omvårdnad men 
då studien inte är en forskning utan en uppsats avgränsades sökningen till två sökbaser 
(Kristensson, 2014). Dessa sökbaser har dessutom ämnesord via Thesaurus och Cinahl 
Headings vilket ger ett mer uttömmande sökmaterial. En annan anledning till valet av 
sökbaser var tidigare erfarenhet hos författarna. I båda sökbaserna genomfördes först en 
sökning med sökorden, ämnesord; ”surgical patients”, ”surgical”, ”operative”, ”theatre”, 
och fritextord; “experience” och ”perception”. Då resultatet blev mycket omfattande 
valdes en avgränsning med sökorden ”surgical patients”, “perception” och 
”experience”.  
 
I Psychinfo inledes sökningen med att erhålla sökord via Thesaurus. Efter sökning på 
”patients” erhölls olika synonymer och ”surgical patient” valdes då detta är i linje med 
syftet. Därefter gjordes en sökning först på ”experience” och sen på ”perception” med 
trunkering för att få patientens upplevelse/erfarenhet. Efter sökningarna genomfördes en 
kombinerad sökning på ”surgical patients” och ”experience” OR “perception”. 
Trunkering valdes efter varje sökord för att erhålla olika varianter på sökordet. Även 
AND och OR användes i sökningen för att erhålla all relevant litteratur.  
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Därefter valdes Peer Review och avgränsningar. Avgränsningen av artiklar gjordes till 
att inkludera de senaste åtta åren och därmed erhålla den senaste forskningen. Även en 
avgränsning på ålder utfördes till att inkludera ”adulthood” vilket innebar patienter från 
18 år och uppåt. (Se sökmatris bilaga 1).  
 
I Cinahl började sökningen med fritextsökning på sökorden, ”experience” och 
”perception” med trunkering, då varken experience eller perception fanns med som 
ämnesord. Därefter gjordes en sökning via ämnesord på sökordet ”patients”. Denna 
sökväg gav olika synonymer på ”patients” och sökordet ” surgical patients” valdes och 
en sökning genomfördes på detta ord. Dessa två sökningar kombinerades med varandra 
för att få ett resultat som innefattar all relevant litteratur som svarar an på valt syfte. 
Sökningen gav ett omfattande urval och en avgränsning valdes på Peer Review, årtal 
(2010-2018) och ålder (18 och uppåt). (Se sökmatris bilaga II).  
 
Urvalet efter avgränsningarna resulterade i ett hanterbart antal artiklar. I det första 
urvalet lästes titlarna på artiklarna. Därefter studerades abstraktet. I det sista urvalet 
inför kvalitetsgranskning lästes artiklarnas fulltext. Detta gjordes av författarna var för 
sig för att sedan tillsammans sammanställa de artiklar som skulle ingå i 
kvalitetsgranskningen. De vanligaste avgränsningarna vid artikelsökning är tid och 
språk. Anledningen till denna avgränsning är att urvalet måste bli hanterbart att 
analysera (Friberg, 2006). Avgränsning av valda artiklar var att de skulle vara 
kvalitativa, skrivna på svenska eller engelska och publicerade mellan 2010-2018. 
 
6.3 Kvalitetsgranskning 
Bettany- Saltikov och McSherry (2016) anser att validiteten stärks om artiklarna 
studeras oberoende av författarna var för sig, för att se om samma artiklar valts ut. 
Valda artiklar lästes av författarna var för sig till att börja med och ett första urval 
gjordes. Därefter gick författarna gemensamt igenom vilka artiklar som skulle 
kvalitetsgranskas. De artiklar som valdes ut granskades utifrån en granskningsmall som 
är hämtad från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering, bilaga III). 
Granskningsmallen anpassades för att stämma överens med studien utifrån 
problemformulering och syfte. Kvalitetsgranskningen genomfördes gemensamt. Tre 
olika nivåer fanns förvalda på granskningsmallen, hög, mellan och låg. Efter diskussion 
erhölls de kriterier som skulle ingå i respektive nivå. Hög nivå bedömdes utifrån att alla 
delar i granskningsmallen fanns med i artiklarna och var väl beskrivna. Mellan nivå 
utgjordes av att alla delar av granskningsmallen var inkluderade men inte lika tydligt 
eller lika väl beskrivna. Låg nivå utgjordes av att en eller flera delar av 
granskningsmallen inte var inkluderade i artiklarna. De artiklar som efter 
kvalitetsgranskningen hamnade på medel- och hög kvalitet inkluderades i studien. 
Dessa utgjorde basen för resultat och diskussion utifrån valt syfte och inklusionskriterier 
(Friberg, 2006). Exkluderade artiklar i kvalitetsgranskningen har använts i inledning, 
bakgrund och diskussion. 
 
6.4 Analys 
Artiklarna som var kvar efter kvalitetsgranskningen (16 st.) är lästa och studerade flera 
gånger av båda författarna för att från en helhet skapa delar, och därefter skapa en ny 
helhet (Friberg, 2017). Inkluderade artiklar har studerats och analyserats flera gånger 
med utgångspunkt från problemformulering och syfte, för att finna de delar som var 
användbara. Därefter skapades en tabell med alla extraherade delar för att generera 
gemensamma teman.  
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Utifrån dessa teman uppstod ett huvudtema och tre subteman. När huvudteman och 
subteman bestämts, redovisades alla extraherande delar under respektive teman för att 
skapa en ny helhet och därigenom studiens resultat (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016; Friberg 2017). Ett exempel på analysen redovisas i bilaga II. 
 
6.5 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
Inklusions- och exklusionskriterier styrs av problemformuleringen och syftet. Det 
innebär att de används för att välja ut artiklar som är användbara till studien (Forsberg 
& Wengström 2013). Artiklarna som inkluderats i studien, är tidigare studier utförda på 
vuxna (både vakna och sövda), som är orienterade till tid och rum, samt inkluderade  
olika kirurgiska ingrepp. Artiklarna definerades efter granskning vara av medel till hög 
kvalitet. Ett annat inklusionskriterium var att valda studier/artiklar var genomförda i 
liknande kontext som operationssjukvården i Sverige. Alla artiklar var även Peer 
Reviewed. Studier på barn är exkluderade på grund av att de oftast har med sig föräldrar 
vid ett kirurgiskt ingrepp. Det blir då oftast föräldrarnas upplevelse och erfarenhet, inte 
barnens, vilket inte är relevant i denna studie. 
 
6.6 Forskningsetiskt övervägande 
Denna studie har analyserat tidigare inhämtad kunskap. Problemformuleringen och 
syftet i studien har ställts mot litteratur och vetenskapliga artiklar, istället för patienter 
eller personal. Resultatet av studien har presenterats med utgångspunkt ur ett etiskt 
perspektiv och inget har uteslutits eller förvrängts (Forsberg & Wengström, 2013). 
Artiklarna som är inkluderade i studien är etiskt granskade och godkända av olika etiska 
kommittéer, vilket redovisats i respektive artikel. Alla inkluderade artiklar har 
redovisats, i artikelmatrisen eller referenslistan (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). I 
studien har tidigare dokumenterad kunskap studerats och analyserats, vilket innebär att 
ingen personal har intervjuats. Detta har inneburit att ingen känslig information har 
framkommit eller att anonymitet för personal eller patienter måste beaktats. Målet med 
studien var att reflektera, värdera, analysera och sammanställa ny kunskap utifrån 
material från tidigare studier (Forsberg & Wengström 2013) 
 
6.7 Risk och nyttoanalys 
Målsättningen med denna systematiska litteraturstudie var att genom analys av aktuell 
empiriskt material, kunna ge en fördjupad kunskap och ökad förståelse i den kliniska 
verksamheten. En risk med studien kan vara att exkluderade artiklar eventuellt hade 
kunnat ge ett annat resultat (Polit & Beck, 2016).  
 
7 Resultat 
Resultatet har erhållits genom att läsa igenom de inkluderade artiklarna flera gånger och 
därigenom ta fram relevanta delar som svarade på syftet. Därefter summerades de 
utvalda delarna och sammanställdes till olika teman (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016). Informationen som har extraherats från artiklarna har sammanställts i en tabell 
för att sedan kategoriserats under olika teman. Efter kategorisering uppkom ett 
huvudtema då alla subteman kunde associeras med huvudtemat. Huvudtemat i denna 
studie är ”Patientens önskan om en personcentrerad omvårdnad”, och de tre subteman är 
” Individanpassad information genom kommunikation”,  “Patienters delaktighet i 
omvårdnaden” samt ”Föreställningars påverkan på upplevelsen”. Resultatet berörde 
hela den perioperativa omvårdnaden det vill säga: pre-, intra- samt postoperativa fasen. 
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7.1 Patientens önskan om en personcentrerad omvårdnad  
Huvudtemat berörde vikten av att erhålla en personcentrerad omvårdnad. Detta innebar 
att vårdpersonal borde bemöta patienten med individanpassad information med fokus på 
ömsesidig respekt och värdighet. En viktig faktor för patienten var att bli sedd som en 
människa och inte bara en kropp, samtidigt som patientens integritet och autonomi 
respekterades.  
  
Patienterna hade en önskan om att kunna skapa ett förhållande av ömsesidig respekt 
mellan patienten och personalen genom att erhålla personcentrerad vård, för att kunna 
hantera den utsatta situationen (Gainer, Curran, Buth, Légaré & Hirsch, 2016; Bastrup 
Jörgensen & Fridlund, 2015). Patienterna erfor att de kände sig sedda och hörda samt 
fick en känsla av att allt skulle gå väl med operationen. Detta medförde att de upplevde 
en tröst och förtroende för personalen (Svensson, Nilsson & Svantesson, 2016). En del 
patienter upplevde att deras individuella behov blev åsidosatta på grund av att schemat 
var tidspressat för personalen. Denna stress kunde medföra känslor av att känna sig 
förfrämligad när den personliga interaktionen blev begränsad mellan patient och 
personal (Mottram, 2011). Berg, Årestedt och Kjellgren (2013) skriver att vissa 
patienter hade en känsla av att vara ett objekt och ingen människa på operationssalen. 
Enligt Hudson, Ogden och Whitely (2015) uppskattade patienterna att känna sig 
bekräftad som en människa av operationsteamet och inte bara ett ”namn på listan”. 
Teamsammansättningen bidrog med en positiv erfarenhet hos patienten. 
 
Patienter ansåg att en psykologisk och stöttande omvårdnad var mycket värdefull, samt 
att en ömsesidig respekt mellan sjuksköterska och patient inte bör underskattas 
(Mottram, 2010). Det preoperativa mötet borde förbättras, för att underlätta 
interaktionen med patienten och en möjlighet att diskutera frågor och funderingar 
(Pettersson, Öhlén, Friberg, Hydén & Carlsson, 2016). Delaktighet i beslut och åtgärder 
var viktigt för att inte uppleva en känsla av exkludering (Berg, Årestedt, Kjellgren, 
2013). Hudson, Ogden och Whitely (2015) belyser att personcentrerad vård var nyckeln 
för att lindra ångest och oro hos patienten. 
 
7.1.1 Individanpassad information genom kommunikation  
Information borde förmedlas genom kommunikation mellan patient och vårdpersonal. 
Information gav patienten en känsla av kontroll, och minskade negativa känslor såsom 
ångest, stress och oro. Analysen visade att kommunikation inte alltid är adekvat på 
grund av sedering, analgetika och hög arbetsbelastning.  
 
Patienter ansåg att information var en viktig del i den perioperativa omvårdnaden det 
vill säga före-, under och efter en operation. Preoperativ utbildning och detaljerad 
information upplevdes positivt av patienterna, vilket relaterades till tidigare erfarenheter 
av kirurgiska ingrepp. En del patienter upplevde att olika patientgrupper hade varit att 
föredra, för att få hjälp för att ta ett beslut och även för att erhålla samma information. 
Den preoperativa informationen medförde att de kunde planera sina liv och detta 
genererade i ökad livskvalitet, kunskap samt reducerad ångest (Gainer, Curran, Buth, 
Legare & Hirsch, 2016). Informationen som delgavs gick inte alltid fram till patienten , 
då denne hade tankarna på annat håll. Detta kunde bero på att de inte talade ”samma 
språk”( Pettersson, Öhlén, Friberg, Hydén & Carlsson, 2016). 
 
Patienterna upplevde olika barriärer i samband med kommunikation under den 
perioperativa omvårdnaden. Detta kunde bero på bland annat kognitiva försämringar 
som uppkommit på grund av analgetika och sedering.  
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Ohanterlig smärta kunde skapa känslomässiga uttryck, såsom gråt och jämrande, vilket 
påverkade kommunikationen negativt. Bristande kommunikation kunde även skapa 
missförstånd (Pettersson, Öhlén, Friberg, Hydén & Carlsson, 2016) som vid till exempel 
smärtlindring och förberedelser på operationssalen, som då ökade rädslan hos patienten.  
Förmågan att kunna beskriva känslor av obehag öppnade upp en möjlighet för 
kommunikation. Patienterna ansåg att sjuksköterskan bör visa förståelse och empati, för 
att öka patientens möjlighet och vilja att kommunicera sin smärta och oro. Även 
anhöriga ansågs vara en värdefull resurs vid verbala svårigheter (Eriksson, Wikström, 
Fridlund, Årestedt & Broström, 2016; Hudson, Ogden & Whitely, 2015). Patienterna 
kommunicerade att smärta, svullnad och ömhet var vanliga postoperativa symtom 
(Berg, Årestedt & Kjellgren, 2013). En återkommande beskrivning av smärta hos 
patienterna direkt efter kirurgin var att det kändes väldigt intensivt och ihållande. 
Lindrandet av smärtan relaterades till sjuksköterskor, analgetika samt tekniska 
hjälpmedel (Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010).  
 
Patientens information påverkades av sjuksköterskornas förmåga att kommunicera 
(Mottram, 2011). Det var värdefullt med tillräcklig och detaljerad information och stöd,  
både före och efter det kirurgiska ingreppet (Banner, Miers, Clarke & Albarran, 2012; 
Davis, Vincent & Henley, 2011; Spalding, Poland, Gregory, McCulloch & Sargen, 
2013). Patienter med negativa erfarenheter av kirurgi upplevde förtroende och en känsla 
av tillit, när de fick möjlighet att kommunicera och få information för att fatta ett beslut. 
Bristen på information beskrevs som en upplevelse av osäkerhet av det okända, vilket 
medförde ångest samt föreställningar om fruktansvärda scenarier och ångestattacker 
(Svensson, Nilsson & Svantesson, 2016). 
 
Med detaljerad och ärlig information kunde ångest lindras (Spalding, Poland, Gregory, 
McCulloch & Sargen, 2013; Svensson, Nilsson & Svantesson, 2016). Hos vissa 
patienter skapade informationen stress och ångest (Svensson, Nilsson & Svantesson, 
2016), vilket enligt Hudson, Ogden och Whiteley (2015) medförde att det var ett 
medvetet val att inte tillgodose sig informationen. Enligt Berg, Årestedt och Kjellgren 
(2013) förberedde sig en del patienter sig med att söka information via internet och 
böcker. Bastrup Jörgensen och Fridlund (2016) skriver att ångest var drivkraften till 
informationssökning och informationen förbättrade patientens kunskap, nöjdhet och 
livskvalité samt reducerade ångesten. 
  
Patienterna eftersökte realistisk, pålitlig och klar information om det kirurgiska 
ingreppet, mobilisering, återhämtning, anestesin, samt omvårdnad av operationssåret 
och dess hygienaspekter för att minska risken för vårdrelaterade infektioner (Davis, 
Vincent & Henley, 2011; Berg, Årestedt & Kjellgren, 2013). I ett optimalt läge var 
patienten väl informerad om det kirurgiska ingreppet, men ibland erhölls information i 
sänghallen, vilket hos många upplevdes stressande. Ibland gavs informationen 
lättvindigt, var motsägelsefull och kom från olika professioner. Detta medförde att 
patienten blev osäker, konfunderad samt ökade stressen och osäkerheten.  
 
Patienterna ville även få möjlighet att diskutera sin aktuella hälsostatus, men även 
postoperativ rehabilitering. Vissa patienter upplevde att ansvaret för att skydda sig från 
komplikationer och för resultatet av det kirurgiska ingreppet låg på dem (Berg, Årestedt 
& Kjellgren, 2013). Patientens förväntningar om att återfå sin hälsa var så stark att de 
var villiga att genomgå kirurgi, även om de inte vaknade upp efteråt.  
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En del patienter kommunicerade en osäkerhet och oro angående den postoperativa 
perioden, såsom längden av återhämtning och även såromläggning (Svensson, Nilsson 
& Svantesson, 2016). Vissa patienter upplevde en oro om hur arbetsgivaren skulle se på 
deras frånvaro från arbetet. De kände ett behov av att legitimera sin sjukdom eller skada 
för att undvika misstro (Mottram, 2010).  
 
Tidigare upplevelser av kirurgiska ingrepp, vilket liknades med en känsla av att befinna 
sig på en karusell, lindrades med information och delaktighet. Anhöriga som visste mer 
eller att inte få all information upplevdes stressande. Det var en rättighet att informeras. 
Att veta var bättre än att inte veta. (Spalding, Poland, Gregory, McCulloch & Sargen, 
2013). Patienterna ansåg att kirurgen kunde ge information och även göra ett besök på 
vårdavdelningen, var önskvärt hos patienten (Davis, Vincent & Henley, 2011). En del 
patienter önskade ett informationsblad om tidsramen för det kirurgiska ingreppet och 
vanligt förekommande frågor. Detta reducerade utanförskap samt känslan av isolering. 
Det var dock blandade åsikter om hur mycket tryckt information som skulle erhållas. 
Det ansågs även värdefullt att få informationen repeterad och inte erhålla ny information 
ständigt (Spalding, Poland, Gregory, McCulloch & Sargen, 2013; Dawe, Bennett, 
Kearney & Westera, 2014). Patienter som fick samma information och genomgick 
samma kirurgiska ingrepp, hade trots detta stora skillnader i upplevelsen (Hudson, 
Ogden & Whitely, 2015). 
 
7.1.2 Patientens delaktighet i omvårdnaden  
Delaktigheten varierade beroende på vilka föreställningar och tidigare erfarenheter 
patienterna hade. En mänskligare omvårdnad efterfrågades och tidsbristen hos 
vårdpersonalen var en negativ upplevelse. Trots tidsbristen hade vårdpersonalen 
möjlighet att förbättra patientens erfarenhet av perioperativ omvårdnad. 
 
En del patienter ansåg att de var passiva och inte aktiva i sin omvårdnad (Doherty & 
Saunders, 2013). Flertal patienter påpekade vikten av ömsesidig respekt mellan patient 
och vårdteam (Gainer, Curran, Buth, Legare och Hirsch (2016). Upplevelsen av hur 
upptagna sjuksköterskorna var erfors av många patienter. En lugn och professionell 
omvårdnad möjliggjorde att återhämtningen effektiviserades (Thomsen, Vester-
Andersen, Vedel Nilsen & Waldau, 2015). Upplevelsen av att inte blivit behandlad på 
ett empatiskt sätt beskrevs hos en del patienter. De ville erhålla en mänsklig och 
empatisk omvårdnad (Davis, Vincent & Henley, 2011). Kontakten med personalen och 
upplevelsen av en personcentrerad vård hjälpte patienterna att känna sig väl till mods. 
Hudson, Ogden och Whitely (2015) skriver att sjuksköterskan hade möjlighet att 
förbättra upplevelsen genom en empatisk omvårdnad trots en stressig och vansklig 
upplevelse. Mottram (2010) poängterar att sjuksköterskan har en viktig roll i att erbjuda 
en psykologisk och stödjande vård. Gainer, Curran, Buth, Legare och Hirsch (2016) 
skriver att en värdefull och önskad faktor hos patienterna för kontinuitet i kontakten 
mellan patienten och personalen, är att en resurs kunde förbereda och hjälpa patienten 
och familjen genom hela den perioperativa fasen. Med detta kan en kontinuitet och en 
hjälpande hand erbjudas, för att patienten skall få en individuell omvårdnad utifrån 
dennes unika behov. Resursen skulle kunna öka möjligheten att patientens 
omvårdnadsbehov uppfylldes. Kvinnor var generellt mer nöjda än män med preoperativ 
information från olika professioner (Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 2014). 
 
Patienterna valde att ha tillit till den tekniska och rationella sjukvården, samt att de var 
villiga att bli sårbara. De satte det egna ansvaret åt sidan och accepterade personalens 
kompetens och välvilja (Doherty & Saunders, 2013).  
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Teamsammansättningen bidrog till en positiv upplevelse och erfarenhet hos patienten. 
Trots hög arbetsbelastning och ett effektivt arbetssätt hos personalen upplevde ett flertal 
patienter att de blev behandlade med värdighet, samt att teamet stöttade dem igenom 
den svåra diagnosen och operationen (Berg, Årestedt & Kjellgren, 2013). Det 
uppskattades av vissa patienter om en specialsjuksköterska visade vart i kroppen 
cancern var och hur mycket som skulle opereras bort (Spalding, Poland, Gregory, 
McCulloch & Sargen, 2013).  
 
7.1.3  Föreställningars påverkan på upplevelsen 
Förmågan att hantera stress i samband med kirurgi framkom i detta subtema. En påläst 
och utbildad patient upplevde mer ångest, då information eftersöktes mer aktivt. Vissa 
patienter uppskattade den snabba och effektiva processen de erhöll inom dagkirurgi. 
Detta på grund av tidsbrist i vardagen men även andra åtaganden. Vissa patienter som 
genomgick dagkirurgi upplevde det negativt att inte vara inlagda på en vårdavdelning,  
eftersom de ville bli accepterade som sjuk och bli vårdade.  
 
Preoperativt förekom det en positiv attityd hos vissa patienter inför den stundande 
operationen. Denna inställning innehöll förhoppningar om att operationen skulle 
resultera i ett bättre välbefinnande. Ångest uppstod om resultatet av kirurgin inte 
motsvarade förväntningarna samt om återhämtningen tog tid (Berg, Årestedt & 
Kjellgren, 2013). Tidigare erfarenheter av misslyckad kirurgi medförde en ökad ångest 
(Svensson, Nilsson & Svantesson, 2016). Ångestnivåerna var varierande och hos 
välutbildade patienter var ångesten högre. Coping-förmågan var skiftande hos 
patienterna (Bastrup Jörgensen & Fridlund, 2016). Vissa upplevde att deras egen 
kompetens och erfarenhet inte uppmärksammades av personalen (Berg, Årestedt & 
Kjellgren, 2013). En önskan om att autonomin respekterades fanns hos ett flertal 
patienter. De ville att individuella beslut skulle kunna fattas (Gainer, Curran, Buth, 
Legare & Hirsch, 2016).    
 
Postoperativt fanns det varierande erfarenheter av fysiska och psykiska konsekvenser av 
det kirurgiska ingreppet (Berg, Årestedt & Kjellgren, 2013). Normalitetskänslan 
påverkades postoperativt efter vissa ingrepp, på grund av ökade symtom samt fysiska 
begränsningar (Banner, Miers, Clarke & Albarran, 2012). Ett flertal patienter var arga 
på sig själva och deras kroppar, samt oförmågan de för närvarande upplevde (Mottram, 
2010).  
 
Patienternas känslor växlade mellan förväntan, ångest, sårbarhet och utsatthet.  
Vissa patienter var vidskepliga av att genomgå kirurgi på fredag den 13 (Svensson, 
Nilsson & Svantesson, 2016). Enligt Mottram (2011) skapade löpande band principen 
inom det dagkirurgiska konceptet en stress hos en del av patienterna. De kände sig 
utkörda från salen. Vissa jämförde den snabba servicen med ett besök på McDonalds på 
grund av hastigheten och förutsägbarheten. Ångest uppträdde hos de tidsmedvetna 
patienterna, som ville att det skulle vara en tidseffektivt operativ vistelse men även 
förutsägbar. Andra upplevde att den löpande band principen var som en chock. En 
känsla av osäkerhet upplevdes, då patienterna inte visste om de skulle få åka hem direkt 
efter operationen eller inte. Dagkirurgipatienterna ville känna sig bekväma i en roll som 
var socialt accepterad, att få vara den sjuke. Behovet att ses som en sjuk person var lika 
viktigt som att de skulle vara inneliggande patienter på sjukhus. Några patienter kände 
att rollen som sjuk förnekades av poliklinisk kirurgi.  
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Denna grupp ansåg att dagkirurgi skulle vara kostnads- och tidsbesparande, men det 
imponerade inte på dessa patienter (Berg, Årestedt & Kjellgren, 2013; Spalding & 
Poland, 2013; Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 2014; Mottram, 2010). 
 
8 Diskussion 
8.1  Metoddiskussion  
Metodval 
Syftet med denna studie var att belysa patienters erfarenheter av ett kirurgiskt ingrepp. 
Utifrån syftet valdes en systematisk litteraturstudie med metasyntes. Målet med studien 
var att studera erfarenheter och metodvalet var ett naturligt och lämpligt val. Polit och 
Beck (2006) belyser att det är av stor vikt att fånga upp vilka aspekter som påverkar 
patientens erfarenhet, upplevelser samt handlingar, och därigenom uppnå en fördjupad 
förståelse. Detta styrker metodvalet. Enligt SBU (2014) kan sammanhanget från en 
människas syn på olika skeenden med fördel undersökas utifrån kvalitativa 
forskningsmetoder. Metoden leder till en större begriplighet av den subjektiva 
upplevelsen hos individer, till exempel erfarenheter och personliga upplevelser. Om 
syftet hade varit att mäta patienters erfarenhet av ett kirurgiskt ingrepp, hade en 
kvantitativ studie valts. Intervjuer av ett begränsat antal informanter hade förmodligen 
resulterat i en smalare synvinkel, men en djupare förståelse hade framkommit. 
Intervjuer är mer tidskrävande vilket hade varit svårt att genomföra, på grund av 
begränsad tid för uppsatsen (Kristensson, 2014).  
 
Förförståelse 
En medvetenhet och en reflekterande relation med förförståelsen är av stor vikt vid 
forskning. Enligt Dahlberg (2007) är förförståelsen både en förutsättning och ett hinder 
vid kunskapsskapande, men bör framförallt ses som något positivt. Förförståelse är 
något vi alla bär med oss i mer eller mindre utsträckning. Författarnas förförståelse är 
drivkraften i denna studie och upphovet till valet av ämne. En medvetenhet om 
förförståelsen fanns, men den anses inte ha påverkat resultatet av studien, då tidigare 
erfarenhet av operationsavdelning är begränsat. Författarna innehar en förförståelse om 
patienters erfarenhet av ett kirurgiskt ingrepp från vårdavdelningen men inte från 
operationsavdelning. En medvetenhet om förförståelsen har funnits men författarna har 
låtit artiklarnas material skapa huvudtema samt subteman. Hanteringen av materialet har 
skett med ett öppet sinne. 
 
Sökstrategin 
Rosén (2012) understryker att det är värdefullt med vägledning av expertis vid en 
systematisk sökning i olika databaser. Detta kan generera i ytterligare kunskap samt fler 
kompatibla sökord. Författarna till denna magisteruppsats började sin sökstrategi med 
hjälp av bibliotekarier på Linnéuniversitet. I denna studie har sökningen genererat i ett 
brett urval av artiklar som inkluderat olika kirurgiska ingrepp, och även både 
inneliggande och dagkirurgiska patienter. Kristensson (2014) poängterar att en uppsats 
till skillnad från en systematisk litteraturöversikt (forskningsstudie) inte har samma krav 
på sig när det gäller artikelsökning. Den systematiska översikten begär att all tillgänglig 
litteratur skall sökas efter och att så många källor som möjligt bearbetas. På en uppsats 
ställs inte samma krav, då detta skulle skapa ett alltför vidsträckt och omfattande arbete.  

Sökningen har utförts utifrån Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) sökguide men 
med vissa avsteg såsom avgränsningar av sökord. Anledningen till denna avgränsning 
är att resultatet av sökningen med synonymer var ohanterbart för endast två författare.  
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SBU(2014) nämner fördelar som ”inte ännu indexerade studier” vilket betyder att de 
senaste vetenskapliga artiklarna tillhandahålls vid sökning med fritextord. Vid 
sökningen i denna studien användes fritextord som experience och perception. 
Avgränsningen av sökord kan vara en svaghet då artiklar med ett annat resultat kan ha 
missats. En sökning med alla tänkbara synonymer hade vid ett annat tillfälle och med 
fler medförfattare varit av intresse att genomföra, för att se om resultatet av sökningen 
hade blivit annorlunda.  

Granskningsprocessen och analysen 
En av styrkorna i denna litteraturstudie i granskningsprocessen är tillförlitligheten. 
Kristensson (2014) och Dahlberg (2007) belyser hur reliabiliteten/tillförlitlighet stärks 
när två eller flera personer tolkar och analyserar material tillsammans. Först har 
författarna var för sig noggrant gått igenom materialet. Därefter har konsensus uppstått 
genom diskussion om vilka artiklar som skall inkluderas i uppsatsens arbete.  

Artiklarna i studien har varierande studiedesigner. SBU (2014) skriver att 
tillförlitligheten ökar när flera olika studiedesigner ingår. Detta stärker trovärdigheten i 
denna uppsats. Artiklarnas giltighet är även dokumenterad i en tabell med datum då 
sökningen i databasen utfördes. De inkluderade och exkluderade studierna är 
presenterade samt kondenserade i en översikt/tabell. Kristensson (2014) betonar just 
tillförlitligheten i att visa analysprocessen noggrant. Giltigheten i studier skall även 
beskrivas med datum när dessa samlats in, vilket är gjort i denna studie.  

Dahlberg (2007) belyser livsvärldsperspektivet som ett viktigt kriterium för validitet. Då 
detta perspektiv fokuserar på ett objektivt förhållningssätt, det vill säga en öppenhet mot 
den nya kunskapen som skapas genom att analysera tidigare studier, och redovisa denna 
nya kunskap noggrant. Detta stärker validiteten i denna uppsats då den nya kunskapen 
har redovisats utifrån teman och subteman 

Till uppsatsens fördel när det gäller överförbarhet har ett flertal artiklar inkluderats med 
liknande koncept, vilket styrker att överförbarheten med uppsatsen är genomförbar. En 
styrka är också att många av de inkluderade artiklarna är skrivna av svenska forskare 
och har publicerat relativt nyligen. Detta innebär att relevansen för resultatet styrks då 
det är den senaste publicerade forskningen (SBU, 2014). Detta medför att 
överförbarheten är möjlig till många olika kirurgiska ingrepp med både vakna och 
sövda patienter. 

 
8.2 Resultatdiskussion  
Resultatet i studien visar att vårdpersonal med personcentrerad omvårdnad med fokus 
på individualiserad information är viktig aspekt för patienten.Vårdpersonalens möjlighet 
att respektera patientens autonomi, men även vara medveten om att patientens 
föreställningar påverkar upplevelsen av det kirurgiska ingreppet. Diskussionen tar 
avstamp i livsvärldsteorin och de valda begreppen. Livsvärlden upplevdes naturligt att 
koppla samman resultatet med, då den berör människan unika sfär och upplevelse. 
Genom att ta hänsyn till patientens unika livsvärld och levd kropp har vårdpersonalen 
en möjlighet att optimera patientens upplevelse av den perioperativa omvårdnaden.  
Samtliga begrepp påverkar patientens upplevelse och därigenom erfarenheten vid ett 
kirurgiskt ingrepp. Resultatet diskuteras i detalj nedan. 
 
Resultatet i denna studie visar att en personcentrerad omvårdnad med fokus på 
delaktighet, information och bemötande, under hela perioperativa vårdtiden är av största 
vikt för patienten.  
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Eriksson (1995) hävdar att reflektion och ifrågasättande av omvårdnad ständigt pågår. 
Detta medför att frågor om etisk värdegrund aktualiseras och ständigt reflekteras över 
av både personal och patienter. McCormack och McCane (2010) belyser att fokus i 
patientens individanpassade omvårdnad bör ligga på att ta hänsyn till patientens 
föreställningar, och erbjuda en holistisk vård med delaktighet ur ett etiskt perspektiv. 
Kelvered, Ölén och Åkesdotter-Gustafsson (2011) skriver att trots korta och intensiva 
möten är det av yttersta vikt att patienten är i fokus som en unik och individuell person. 
Enligt Gedda (2006) bör teamets syn på människan vara central. Sammanfattnings visar 
detta att personalen bör se patienten som en individ med en själ och inte ett objekt. Visa 
respekt och hänsyn med ord och handling, det vill säga att inte förödmjuka eller inneha 
ett kränkande sätt, även när patienten är sövd. Patientens önskan är att personalen är där 
för dem och uppfyller deras unika önskemål, med en empatisk inställning och 
bemötande. För att bemöta dessa önskemål bör vårdpersonalen skapa tid för planering 
och vara välinformerade om patientens behov genom att bli ”bekant” med denne 
(Bengtsson, Johansson och Englund, 2016; Gustafsson, Kelvered & Sandersen, 2012). 
Hög arbetsbelastning, oerfaren personal och eventuella komplikationer under den 
perioperativa omvårdnaden hindrar en personcentrerad vård.  
 
Dagens operationssjukvård är uppbyggd utifrån en mer standardiserad omvårdnad, 
speciellt vid kirurgiska ingrepp. Detta för att säkerhetsställa att alla patienter får lika 
information och förutsättningar. En standardiserad omvårdnad kan dock vara en 
trygghet för personalen då risken minskar för utebliven vård. Frågan som kan ställas är 
hur patientens önskemål skall tillgodoses utifrån den standardiserade vård som bedrivs 
på sjukhusen idag. Det råder brist på vårdpersonal på grund av bland annat arbetsmiljön 
och arbetsbelastning. Operationssjuksköterskor har en önskan om utökad 
patientkontakt. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till då denna önskan även finns 
hos patienterna. Blomberg, Bisholt, Nilsson och Lindwall (2014) bekräftar denna 
önskan om en möjlighet att följa patienten genom hela den perioperativa perioden, 
vilket skapar en trygghet både för vårdpersonal och patient. 
 
Ett fynd i resultatet var att information var en viktig aspekt för många patienter. Både 
hur denna delgavs men även mängden information. Patienterna ville få information vid 
ett lugnt tillfälle med vårdpersonal som var välinformerad, både om ingreppet och 
anamnes. Speciellt den preoperativa informationen minskade ångesten, stressen och 
oron. Missad information eller information vid fel tillfälle ökade däremot patientens 
oro, samt skapade missförstånd, vilket upplevdes som något negativt. Information i 
sänghallen precis innan det kirurgiska ingreppet påverkade patienten negativt med ökad 
stress och oro som resultat. Upplevelsen av det kirurgiska ingreppet påverkades av den 
psykiska kapaciteten och copingförmågan hos patienten. Intressant var även att personer 
som är välutbildade tenderar till att uppleva mera ångest. Copingförmågan var 
varierande hos olika patienter på grund av olika föreställningar och dennes livsvärld. 
Hansen (2012) förklarar att vid ökad ångest minskar förmågan till coping, på grund av 
att patientens kognitiva beteende ändras.  
 
Resultatet visar att “välutbildade” patienter hade mer förkunskap och en större vana i att 
söka information i ämnet. I ett negativt perspektiv kan det innebära att patienten ”vet för 
mycket” och är negativt inställd innan det kirurgiska ingreppet.  
Information via internet om komplikationer har erhållits, och detta bär patienten med sig 
vid ankomsten till operationsavdelningen. Denna information skapar en ökad stress och 
oro hos patienten. En positiv vinkel för dessa patienter kan vara att de är mer medvetna 
om hur de skall sköta sin hälsa med hälsosam kost samt undvika rökning.  
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En annan positiv vinkel är att dessa patienter har ett större intresse i att vara delaktiga i 
beslut som berör deras omvårdnad. Med deras kunskap samt rätt informationsnivå 
underlättas en kommunikativ terapeutiskt samtalsmiljö mellan vårdpersonal och patient. 
Detta förtydligas av Jangland, Nyberg och Yngman-Uhlin (2016) att det är en stor 
utmaning i vården att skapa rätt tillfälle för information, då tiden mellan operationerna 
är mycket begränsad och operationsschemat är tajt. I ett samhällsperspektiv, men som 
även kan ses som ett etiskt dilemma, är informationen om olika vårdrelaterade 
infektioner och smittsamma sjukdomar. I samhället finns olika smittsamma sjukdomar 
som kan påverka den perioperativa vården som till exempel, MRSA och ESBL som 
ökar konstant (Internetmedicin.se, 2018-03-08). Detta är en viktig aspekt som påverkar 
både vårdpersonal och patienter. Det är viktig att denna information kommer fram för 
att minska risken för onödig smittspridning. 
 
Ett viktigt perspektiv var patientens föreställningar angående det kirurgiska ingreppet, 
resultat av operationen och förväntad återhämtning. Detta bör personalen 
uppmärksamma men även barriärer som finns hos patienten och dennes anhöriga, till 
exempel okunskap och svårighet att förmedla sig. Det framkom även i resultatet att 
patienternas föreställningar påverkar erfarenheten av operationen. Positiva 
föreställningar fanns hos en del patienter och deras inställningar var att operationen 
skulle lindra lidandet. Hansen (2012) poängterar att resultatet av kirurgin är viktigt för 
patienter och är därmed en central copingstrategi. Resultatet visade att patienterna ville 
att autonomin skulle respekteras. En position på operationsbordet kan inte patienten 
bestämma över utan ingreppets art får besluta om detta. Genom samtal med personalen 
kan önskemål och behov framkomma som operationssjuksköterskan kan ta hänsyn till. 
Enligt Kjellström (2012) bör denna delaktighet baseras på ömsesidighet och respekt. 
Det kan vara ett önskemål om en kudde under nacken eller en extra filt på sig. Hansen 
och Synnöve Brekken (2012) skriver att operationssjuksköterskan bör visa hänsyn till 
patientens medbestämmande vid positioneringen. Henriksen och Vetlesen (2001) 
belyser att autonomin är en etisk princip och en grundläggande rättighet hos individen. 
Om självbestämmande kränks har en stor del av värdet i att vara människa raserats. När 
patienten inte kan bestämma positioneringen på grund av att denne bör ligga på ett 
speciellt sätt, så att kirurgen skall komma åt är det inte autonomi längre. Ett etiskt 
dilemma i den dagliga verksamheten är att både ta tillvara på patientens autonomi men 
också de begränsningar som finns för hur långt detta självbestämmande skall gälla. Det 
kan bli en konflikt om patienten får styra och äventyra ingreppet och därigenom 
patientsäkerheten. 
 
9 Slutsats 
Patientens erfarenhet av ett kirurgiskt ingrepp är en önskan om personcentrerad 
perioperativ omvårdnad med fokus på delaktighet, information och bemötande. Denna 
individuella omvårdnad utifrån patientens unika livsvärld skapar en trygghet och en 
känsla av att återfå kontrollen. En fördjupad kunskap och ökad förståelse för patienter 
har förtydligats utifrån resultatet. Denna kunskap ökar möjligheten till en förbättrad 
perioperativ omvårdnad. Operationssjuksköterskan, har tillsammans med all 
vårdpersonal, ett stort ansvar ur ett etisk förhållningsätt att medverka till en human, 
patientsäker och empatisk omvårdnad. 
 
10 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 
Patienten har en önskan om mer delaktighet. Detta skapas genom en utökad kontakt 
mellan patient och vårdpersonal.  
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En möjlighet att följa patienten från sänghallen till postoperativ vård skulle innebära en 
ökad trygghet för patienten. Detta är en viktig aspekt och borde möjliggöras genom en 
förändring i den dagliga verksamheten. En möjlighet till ökad patientkontakt inom den 
perioperativa verksamheten borde generera i en minskning av personalbrist, särskilt av 
operationssjuksköterskor. I denna yrkesgrupp väljer allt fler annat arbete på grund av 
bristen på patientkontakt. Det är allmänt känt att kirurgiska ingrepp får ställas in på 
grund av det inte finns tillräckligt med operationssjuksköterskor.   
 
Ett förslag till vidare forskning vore att genom intervjuer eller frågeformulär undersöka 
patienternas föreställning innan den perioperativa omvårdnaden och se hur den 
överensstämmer med patientens erfarenhet efteråt.   
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A thematic analysis of experiences of varicose veins and minimally invasive surgery 
under local anesthesia. Hudson. B, Ogden, J., & Whitely, M. (2015). 
 
Datum Line Dataextracted Öppen 

kodning 
Tema Huvudtema 

180210 For some, not 
reading the 
information was a 
conscious 
decision. 

Att inte läsa 
informationen var 
ett medvetet val 

Att inte ta del av 
information 

Individanpassad 
information via 
kommunikation 

 Patientens 
önskan om en 
personcentrerad 
omvårdnad  
 

 Health care 
professionals 
should be aware 
of these variables 
and take steps 
accordingly to 
ensure all patients 
are well prepared 
for surgery 

Alla olika 
professioner 
måste vara 
medvetna om 
patienters olika 
nivåer av 
förberedelse men 
ändå försäkra sig 
om att patienten 
är väl förberedd 

Olika nivåer av 
förberedelser 

Patientens 
delaktighet i 
omvårdnaden 

 All participants 
received the same 
information and 
underwent the 
same surgeries yet 
the contrast 
between quotes 
demonstrate the 
range of 
experiences 

Patienterna fick 
samma 
information och 
genomgick 
samma kirurgiska 
ingrepp men trots 
detta var det stora 
skillnader i 
upplevelsen 

Samma 
information men 
olika 
upplevelser av 
samma 
kirurgiska 
ingrepp 

Individanpassad 
information via 
kommunikation 

 Feeling cared for 
was the 
perception 

Känna sig 
omhändertagen 
var en 
föreställning 

Känna sig 
omhändertagen 

Föreställningars 
påverkand på 
patientens 
upplevelse 
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Bilaga V 
 
Sökbas Cinahl 
Artikel Elective surgical patients´narratives of hospitalization: The co-construction of 
safety. Doherty, C., & Saunders, M. (2013). 
 
Datum Line Dataextracted Öppen 

kodning 
Tema Huvudtema 

180212 Consent to 
surgery 
associated with 
vulnerability, 
simultaneously, 
engendering, 
high arousal and 
negative 
emotions 

Medgivandet till 
operation 
associerades med 
sårbarhet samtidigt 
som hög 
upphetsning och 
negativa känslor 
framkallades 

Både positiva 
och negativa 
känslor inför 
beslut om 
operation 

Föreställningars 
påverkan  
påpatientens 
upplevelse 

Patientens 
önskan om en 
personcentrerad 
omvårdnad 

 Its scary because 
it threatens their 
identity as 
autonomous 
adults, your life 
in the hands of 
somebody else 

Skrämmande för 
att det påverka min 
identitet och 
autonomi, mitt liv i 
någon annans 
händer 

Lämna över 
ansvaret är 
skrämmande 

Patientens 
delaktighet i 
omvårdnaden 

 A bit 
apprehensive 
about the 
operation 

Lite oro över 
operationen 

Orolig Föreställningars 
påverkan  på 
patientens 
upplevelse  

 Patients can have 
a poor 
understanding 
and memory of 
information 
related to 
treatment risk 

Patienter kan ha en 
liten förståelse och 
minne av 
information 
relaterad till risker 
inför operation 

Liten 
förståelse 
och minne av 
information 
relaterat till 
risker 

Individanpassad 
information via 
kommunikation 
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Bilaga VI 
 
Artikelmatris 
 
1. Blomberg, A-.C. Bisholt, B. Nilsson, J & Lindwall, L (2014). Making the invisible 
visible – operating theatre nurses´perceptions of caring in perioperative practice. 
 
Syfte: Att beskriva operationssjuksköterskans uppfattning av perioperativ omvårdnad. 
Urval: 15 deltagare 
Metod: Kvalitativ intervjustudie, fenomengrafisk metod 
Resultat: Denna studie presenterar operationssjuksköterskans upplevelser av 
omvårdnad i den perioperativa verksamheten. Resultatet av studien visade vikten av 
kontinuiteten i omvårdnad och att skydda/värna om patienten 
Kvalitet enligt SBU-mall: Hög, men ur sjuksköterskans perspektiv därför exkluderad. 
 
2. Wikström, L. Eriksson, K., Årested, K. & Broström, A. (2015). Healthcare 
professionals´descprition of care experiences and actions when assessing 
postoperative pain- a critical incident technique analysis 
 
Syfte: Att beskriva omvårdnads erfarenheter och åtgärder vid postoperativ smärta. 
Urval: 24 deltagare 
Metod: Explorativ design Kvalitativ intervjustudie 
Resultat: En studies som beskriver olika professioner inom hälso- och sjukvårds 
erfarenheter och tillvägagångsätt för att lindra postoperativ smärta. Kommunikation och 
arbetsförhållanden har betydelse för hur smärta kan lindras. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög men ur sjuksköterskans perspektiv därför 
exkluderad. 
 
3. Bengtsson, Y., Johansson, A. & Englund, E. (2016).  Nurse 
anaesthetists´experiences of the first intraoperative meeting with anxious adult 
patients: An interview study. 
 
Syfte: Att klarlägga anestesisjuksköterskans erfarenhet av det första intraoperativa med 
ångestfyllda vuxna patienter. 
Urval: 10 deltagare 
Metod: En kvalitativ innehållsanalys och en öppen intervjuguide 
Resultat: En forskning som belyser anestesisjuksköterskans erfarenheter av första 
mötet med ångestfyllda äldre patienter. Studien visade att det blir lättare med 
professionell erfarenhet att uppfatta ångest hos äldre. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Hög, sjuksköterskans erfarenhet, exkluderad. 
 
 4. Pettersson, M., Öhlen, J., Friberg, F., Hydén, L-C. & Carlsson, E. (2017). Topics 
and structure in preoperativ nursing consultations with patients undergoing 
colorectal cancer surgery 
 
Syfte: Att beskriva ämnen och struktur och dokumentation i preoperativ omvårdnad 
med patienter som skall genomgå operation för kolorektal cancer.  
Urval: 7 deltagare 
Metod: Kvalitativ intervjustudie, Manifest innehållsanalys 
Resultat: En studie som undersöker vilka ämnen och riktlinjer som är huvudsakliga i 
den preoperativa kontakten med patienter som genomgår kirurgi vid tarmcancer. 



   
 

 VIII 

Resultatet visade att en förbättring av preoperativt samtal bör genomföras. Detta för att 
sjuksköterskan skall kunna ha aktiva samtal med patienterna angående deras 
funderingar och känsliga frågor. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Hög 
 
5. Svensson, M., Nilsson, U. & Svantesson, M. (2016). Patients´experience of mood 
while waiting for day surgery. 
 
Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av att vänta på en poliklinisk operation. 
Urval: 20 deltagare 
Metod: Kvalitativ semi-strukturerade intervjuer Innehållsanalys 
Resultat: Studien undersöker patienters sinnesstämningar inför dagkirurgi. Det visade 
sig i resultatet att patienter beskriver varierande humör och olika orsaker till ett visst 
humör. Bland annat ”skiftande mellan förväntansfull till ångest”. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Hög, 
 
 
6. Banner, D., Miers, M., Clarke, B. & Albarran, J. (2011). Women’s experiences of 
undergoing coronary artery bypass graft surgery. 
 
Syfte: Att studera kvinnors erfarenhet av koronar artär bypass operation. 
Urval: 30 deltagare 
Metod: Semistrukturerade intervjuer, grounded theory with analysed using extensive 
coding and constant comparison. 
Resultat: En forskningsrapport som studerar kvinnors erfarenheter av att genomgå 
CABG-kirurgi. Studiens resultat beskriver bland annat att kvinnor har unika svårigheter 
under återhämtningen gällande hushållsarbete samt fysisk funktion 
Kvalitet enligt SBU-mall: Hög 
 
7.  Gainer, R., Curran, J., Buth, K., David, J., Légaré, J-F. & Hirsch, G. (2016). 
Toward Optimal Decision Making among Vulnerable Patients Referred for Cardiac 
Surgery: A Qualitative Analysis of Patient and Provider Perspective. 
 
Syfte: Att söka input från patienter för att bestämma det optimala närmandet till beslut 
för sårbara patienter. 
Urval: 35 deltagare, sex fokusgrupper. 
Metod: Semistrukturerad intervju guide, Analyzed to develop consistens and 
comprehensive themes 
Resultat: En studie som undersöker patient och vårdpersonals perspektiv angående 
optimala beslutsunderlag inför hjärtkirurgi. Slutsats av studien är att identifiera barriärer 
och underlättande faktorer för patienten inför beslut om hjärtkirurgi och dessutom en 
strukturerad och personcentrerad vård. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Hög 
 
 
8.  Dave, D., Bennett, L., Kearney, A. & Westera, D. (2014). Emotional and 
informational needs of women experiencing outpatient surgery for breast cancer 
 
Syfte: Att studera information och känslomässigt behov för kvinnor som genomgått 
operation för bröstcancer. 
Urval: 19 deltagare 
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Metod: Kvalitativ studie, Intervjuer, Innehållsanalys 
Resultat: Detta är en studie om kvinnor som genomgått bröstcancer-kirurgi. Deras 
information och känslomässiga behov postoperativ. Kvinnorna i studien beskrev en viss 
missnöjdsamhet med vårdpersonal, pre-och postoperativ, särskilt med känslan av att bli 
” utknuffad efter kirurgin”. Överlag var kvinnorna nöjda med tiden efter kirurgin men 
det finns en del aspekter att ta hänsyn till bla information. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög 
 
9. Mottram, A. (2010). Like a trip to McDonalds”: A grounded theory study of patient 
experiences of a day surgery. 
	
Syfte: Att undersöka patienters erfarenhet av polikliniskt operation.  
Urval: 145 deltagare  
Metod: Kvalitativ semistrukturerade intervjuer, Line by line analysis, compilation of 
key words and codes to categories 
Resultat: En forskning som undersöker erfarenheter av dagkirurgi. Studien visade att 
patienter uppskattar konceptet pga. dess effektivitet och snabbhet. Deltagarna kunde 
likna det med ett besök på McDonalds. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög 
 
10. Joelsson, M., Olsson, L-E. & Jakobsson, E. (2010). Patients´experience of pain 
and pain relief following hip replacement surgery. 
 
Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av smärta och smärtlindring efter en 
höftoperation. 
Urval: 15 deltagare 
Metod: En beskrivande kvalitativ design, Intervjuer, Innehållsanalys 
Resultat: Studien undersöker patienters erfarenhet av smärta och smärtlindring efter 
höftoperation. Svaret på syftet med studien visade att den postoperativa smärtan var 
intensiv och karaktäriserades i termer av intensitet och värsta tänkbara. Konstiga känslor 
och rädsla samt en samt en känsla av att svimma. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög 
 
11. Tinnfält, I. & Nilsson, U. (2011). Patients´experiences of Intraoperative Care 
During Abdominal Aortic Aneurysm Repair Under local Anesthesia 
 
Syfte: Att identifiera kvalitets uppfattningar av den intraoperativa omvårdnaden från 
patienter som skall genomgå endovaskulär operation och även identifiera områden för 
förbättringar.  
Urval: 36 deltagare 
Metod: Retrospektiv beskrivande design, Frågeformulär 
Resultat: Studien berör patienters erfarenheter av intraoperativ vård under bukaorta 
kirurgi med lokal anestesi. Det som framkommer i forskningen visade sig vara att 
patienten rankande omvårdnaden intraoperativ högt avseende sjuksköterskors förståelse, 
förtroende, överenskommelse och respekt. Förbättringar bör ses över när det gäller 
delaktighet, smärta, ångest och positionering 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medel, kvantitativ, exkluderad 
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12. Mottram, A. (2010). Patients´experiences of day surgery: a Parsonian analysis 
 
Syfte: Att utforska patienters erfarenhet av poliklinisk operation. 
Urval: 245 deltagare 
Metod: Semistrukturerade intervjuer, Line-by-line analysis, compilation of key words 
and codes and constant comparison of codes to  core categories 
Resultat: Denna studie undersöker patienters erfarenheter av dag kirurgi med Parsons 
analys. Resultatet av studien beskriver att dag kirurgi patienter ville känna sig bekväma 
i en roll som ”sjuk patient”. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Hög 
 
13. Doherty, C. & Saunders, M. (2013). Elective surgical patients ‘narratives of 
hospitalization: The co-construction of safety 
 
Syfte: Att undersöka patienters meningsskapande berättelse av deras erfarenhet av 
sjukvårdsvistelse. 
Urval: 38 deltagare 
Metod: Longitudinella intervjuer, totalt 72 intervjuer, före och efter operation 
Innehållsanalys 
Resultat: Resultatet av studien visar bland annat att patienten kräver att känna tillit till 
kirurgerna, känna sig trygg och säker när det gäller resultatet av operationen. Samtidigt 
upplever de en känsla av sårbarhet. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög 
 
14. Jörgensen, L. & Fridlund, B. (2016). Restoring integrity- a grounded theory of 
coping  with a fast track surgery programme 
 
Syfte: Att generera en teori och förklarar beteende för att hantera och även identifierar 
rådande hanteringstyper. 
Urval: 14 deltagare 
Metod: Grounded theory, Frågeformulär 
Resultat: Studien undersöker begreppet coping som är kopplade till olika beteenden, 
denna resulterade i fyra typer av coping. Dessa var psykologiska, kognitiva, affektiva 
och psykosociala funktioner. Coping-beteendena förkom bland patienter som 
genomgick höftoperationer. Patienternas största behov var att bevara den psykiska och 
den psykosociala integriteten. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög 
 
15. Hudson, B., Ogden, J. & Whiteley, M. (2015). A thematic analysis of experiences 
of varicose veins and minimally invasive surgery under local anesthesia 
 
Syfte: Att få insikt i erfarenhet av att leva med varicose vener och att genomgå 
operation med lokal anestesi. 
Urval: 20 deltagare 
Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer, tematisk analys 
Resultat: En tematisk analys som undersöker upplevelsen av lokal anestesi under 
kärlkirurgi av åderbråck. Upplevelsen resulterade i 4 teman; negativa känslor som 
associerade med symptom, oförberedd för kirurgi, få omvårdnaden, förbättringar i 
välmående. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög 
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16. Thomsen, T., Vester-Andersen, M., Nielsen, M., Waldau, T., Möller, A., 
Rosenberg, J., Hylander, M., Nystrup, K.& Esbensen. B. (2015). 
Patients´experiences of postoperative intermediate care and standard surgical 
ward care after emergency abdominal surgery: a qualitative sub-study of the 
Incare trial. 
 
Syfte: Att få fram kunskap om patientens erfarenhet av postoperativ omvårdnad på IVA 
och vanlig postoperativ omvårdnad. 
Urval: 18 deltagare 
Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, systematisk text 
kondensation 
Resultat: Akut buk-kirurgi är vanligt men lite är känt vad gäller patienters 
postoperativa omvårdnad. Denna studie resulterar i att patienter uppfattar att den 
postoperativa vården bland annat ökar säkerheten och kvaliteten på omvårdnad 
Kvalitet enligt SBU-mall: Hög 
 
17. Torcher, J. (2013). Expectations and experiences of open abdominal aortic 
aneurysm repair patients. 
 
Syfte: Att undersöka förväntningarna på postoperativ smärta.  
Urval: 22 deltagare 
Metod: Mixad metod Likert skala Semistrukturerade intervjuer 
Resultat: En mixad metod som undersöker förväntade upplevelser hos patienter som 
genomgått öppen bukaorta anerysm kirurgi. Det huvudsakliga fokuset i studien är 
smärta och resultatet visade att 94 patienter förväntade sig att ha smärta postoperativt. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Låg Mixad metod. Exkluderad 
 
18. Berg, K., Årestedt, K. & Kjellgren, K (2013). Postoperative recovery from the 
perspective of day surgery patients: A phenomenographic study. 
 
Syfte: Att undersöka polikliniska patienter’s olika förväntningar på postoperativ 
återhämtning. To explore day surgery patients´different perceptions of postoperative 
recovery 
Urval: 31 deltagare 
Metod: Kvalitativ design med influenser av fenomenografi 
Semistrukturerade intervjuer 
Resultat: Denna fenomgrafiska studie belyser patientens perspektiv av postoperativ 
återhämtning inom dagkirurgi. Studiens resultat visade att den postoperativa fasen är en 
svag länk inom dagkirurgi. Patienten behöver mera kunskap/information om egenvård 
efter operationen. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Hög 
 
 
19. Davis,R., Vincent, C., Henley, A. & McGregor, A. (2011). Exploring the care 
experience of patients undergoing spinal surgery: a qualitative study 
 
Syfte: Att utforska patienters erfarenheter av en operativ resa från beslut till operation 
och även vård, utskrivning och återhämtning. 
Metod: Fokusgrupper, Tematisk analys 



   
 

 XII 

Resultat: Denna studie undersöker patienters erfarenhet av spinalkirurgi. Resultatet av 
forskningen blev att vanliga orsaker till kirurgin var smärta. Det var även viktigt med 
information och förberedelser inför kirurgin. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög 
 
20.  Spalding, N., Poland, F., Gregory, S.,McCulloch, J. & Sargen, K.(2013). 
Addressing patients´colorectal cancer needs in preoperative education 
 
Syfte: Att förstå och utveckla vägar för att förbättra patienters erfarenheter av 
preoperativ utbildning inför operation av kolorektal cancer.  
Urval: 138 deltagare 
Metod: Frågeformulär, individuella semistrukturerade intervjuer, Tematisk analys 
Resultat: En forskning som koncentrerar sig på att ta reda på patienter med 
rektalcancers kunskapsbehov inför operation. Resultatet av studien pekade på att 
patienter vill ha information/utbildning och den skall vara personlig och 
patientcentrerad. 
Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög 
 
 
21. Eriksson, K., Wikström, L., Fridlund, B., Årestedt, K., & Broström, A. (2016). 
Patients' experiences and actions when describing pain after surgery - A critical 
incident technique analysis. 
 
Syfte: Att beskriva patienters erfarenhet och handlingar för att beskriva smärta efter 
operation. 
Urval: 25 patienter som hade genomgått ortopedisk eller vanlig operation som 
intervjuades. 
Metod: Explorativ design. Semistrukturerade intervjuer som bandades och sedan 
transkriberades.  
Resultat: Smärtan upplevdes och beskrevs relaterat till två teman. Patientresurser vid 
behov av smärtlindring och personalresusrser för att utföra smärtbedömningar. Patienter 
påverkades av deras förväntningar och tolerans för smärta i relation hur bemötandet från 
personalen var. 
Kvalitet enligt SBU-mall:  Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


