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Sammanfattning 

Enligt Travelbees relationsteori är kommunikation ett viktigt verktyg för att skapa en 

mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient och hjälpa patienten att finna mening i sin 

sjukdom och sitt lidande. Husserls livsvärldsteori utgår från att varje individ lever i en unik 

erfarenhetsvärld som påverkar synen på allt som sker i vår omvärld. Syftet med denna uppsats var 

att undersöka patienternas upplevelse av information som ges preoperativt av vårdpersonal. 

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie på kandidatnivå. Resultatet av denna uppsats påvisade 

att patienterna upplevde ett behov av preoperativ information. Upplevelsen av information var högst 

individuell men informationen ökade patienternas känsla av förberedelse och delaktighet i sin vård 

inför operation. Individuellt anpassad information var av stor betydelse för att minska patienternas 

upplevelse av preoperativ oro. Resultatet påvisade att preoperativ information bör utformas på ett 

individanpassat sätt och att detta kan medföra en mer tidseffektiv vård i klinisk verksamhet.  

 

Nyckelord Preoperativ period, information, upplevelse och patientens perspektiv. 
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1. Inledning 

Inom sjukvården träffar vi som sjukvårdspersonal ständigt olika människor med olika erfarenheter 

och olika föreställningar om vården. Information är viktig för att göra patienten delaktig i sin egen 

vårdsituation och i största mån minska vårdlidande. Enligt Husserls livsvärldsteori i Birkler (2007) 

utgår varje individ från levd erfarenhet och upplevelser som ligger till grund för vilken förförståelse 

vi har för olika företeelser. Vi tänker därför att olika vårdmoment kan uppfattas som stora eller små 

för olika patienter men att en operation oftast ses som ett större ingrepp. I denna uppsats valde vi att 

undersöka hur information som gavs från vårdpersonal upplevdes av preoperativa patienter. Utifrån 

verksamhetsförlagd utbildning och arbetserfarenhet tolkar vi att många patienter är oroliga inför 

operation. Vi, som blivande sjuksköterskor, vill ta för givet att alla patienter får rätt till 

individanpassad information från vårdpersonal för att få sina individuella behov tillgodosedda. 

 

2. Bakgrund  

2.1 Preoperativ period 

Den preoperativa perioden syftar till tiden från det att det bestäms att patienten ska opereras till dess 

att patienten rullas in i operationssalen (Holm & Hansen, 2000). Då en patient kommer till en 

avdelning kan ankomstsamtalet vara en bra tidpunkt för sjuksköterskan att skaffa sig en bild av 

patientens livssituation och även informera om det kommande ingreppet. Detta första samtal kan 

vara en grundsten i patientens och sjuksköterskans kommande relation som bör bygga på förtroende 

och trygghet. Patienter som ska opereras har ofta tankar och känslor som kan variera mellan lätt oro, 

svår ångest och till och med panik. Information lindrar och förebygger oroskänslor eftersom en 

patient som vet vad som ska hända alltid är mindre orolig än de som står inför en okänd situation 

(Järhult & Offenbartl, 2006).  

 

Holm och Hansen (2000) skriver om sambandet mellan kirurgiska ingrepp och fysisk- och psykisk 

stress. Gemensamma nämnare för alla patienter som ska opereras är att ett kirurgiskt ingrepp är ett 

fysiskt trauma som ökar stresshormonerna i kroppen. Patienter som ska sövas befinner sig ofta i en 

okänd miljö där de möter nya människor och rutiner. De förlorar även kontrollen över sin situation 

då de är i andras händer. 

 

2.2 Preoperativ information  

Begreppet information beskrivs som utbildning eller undervisning, där någon får kännedom om 
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något. Information är meningsfullt innehåll som överförs via kommunikation från en person till en 

annan (NE, 2014). Tingström (2009) beskriver begreppet information på två sätt. Dels är 

information ett innehåll av fakta men även ett sätt att kommunicera. Däremot skriver hon vidare att 

man måste skilja på begreppen information och utbildning. Information bör ses som kortfattad fakta 

som framförs ändamålsenligt inför något som ska ske nu. Utbildning i sin tur är av mer omfattande 

karaktär, där målet är att patienten ska lära sig något som är av vikt för individens livssituation.  

 

Skriftlig information i god tid före operationen samt kompletterande muntlig information vid 

inläggning kan minska patienters grad av ångest, stress och smärta (Holm & Hansen, 2000). Det 

finns patienter som upplever att för mycket information gällande operationen kan vara irrelevant. 

Detaljerad information i till exempel broschyrer kan öka rädslan och oron inför operationen. 

Information om komplikationer är också en faktor som ökar oron då flera patienter är nöjda med att 

inte veta så mycket om dessa (Chan, Kan, Lee, Chan & Lam, 2011).  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan måste kunna 

informera och utbilda patienter och anhöriga på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt 

(Socialstyrelsen, 2005). Det varierar om patienter föredrar att få informationen muntligt eller 

skriftligt framförd. Detta tyder på att informationen bör individanpassas efter var person och 

situation (Chan et al., 2011). I linje med vad hälso-och sjukvårdslagen beskriver, bör sjuksköterskan 

kunna framföra information på ett individanpassat sätt (Svensk författningssamling, 1982:763).  

 

Walker (2007) menar att preoperativ information utgör en huvudsaklig del i att utföra en god 

omvårdnad. Att förse patienten med lämplig information preoperativt kan göra patienten mer 

involverad i sin behandling och vård. Vidare beskrivs att patienter ofta önskar att få information om 

sin vård och behandling men att den kan vara bristande eller för komplex för att förstå. 

Vårdpersonalen behöver anpassa informationen och framföra den på ett lämpligt sätt. 

 

Rhodes, Miles och Pearson (2006) skriver att bristande kommunikation har visat sig vara en 

huvudfaktor då det kommer till att påverka patientens uppfattning och tillfredställelse av den 

preoperativa vården. De menar att genom förbättrad kommunikation och att ta sig tiden att bygga 

upp en mellanmänsklig relation mellan patient och personal, kan patienten få en förbättrad 

upplevelse av sin vård. 
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2.3 Begreppsdefinition 

2.3.1 Trygghet 

Begreppet trygghet kan beskrivas som en känsla av balans, lugn, tillit och ro. Att vara trygg innebär 

för individen att andra handlar så att individens bästa främjas om så krävs. Patienten kan uppleva 

tillit till vårdare då det gäller att lämna över kontrollen över sin egen kropp till vårdpersonal. Ordet 

trygghet kan beskrivas på fyra olika sätt, som en inre känsla av välbefinnande, tilltro till det egna 

jaget, tilltro till tillvaron i allmänhet samt känslan av att inte vara utsatt för fara (Andersson, 1984). 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver sambandet mellan fenomenet trygghet och hälsa. Trygghet 

sägs påverka hälsotillståndet i sådan grad att det är inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen som 

poängterar att en god sjukvård av god kvalitet ska tillgodose patientens behov av trygghet i sin vård.  

2.3.2 Delaktighet 

Delaktighet beskrivs som ett komplext begrepp med olika betydelser i olika sammanhang. Generellt 

beskrivs begreppet som att få ta del av något, vara inblandad, medverkande eller engagerad i något. 

Begreppet patientdelaktighet handlar om att patienten tar del i beslut om sin vård och behandling 

(Eldh, 2009).  Delaktighet innebär även eget ansvar och att självständigt visa intresse och 

engagemang. Den är dessutom beroende av en motpart att dela med som är intresserad, engagerad 

och ansvarstagande (Frank, 2010).  

 

I Hälso-och sjukvårdslagen står det att patienten ska ges förutsättningar att vara delaktig i beslut och 

ges möjlighet att uttrycka sin egen vilja. Där av är det viktigt att patienten får information om sitt 

tillstånd och olika behandlingsalternativ. Lagen poängterar personalens skyldighet att skapa 

förutsättningar för patientdelaktighet i vården snarare än patientens rättighet till delaktighet i sin 

egen vård (Svensk författningssamling, 2008). 

 

Autonomi är ett begrepp som ofta relateras till delaktighet, eftersom autonomi handlar om 

självständighet och självbestämmande. Men autonomiprincipen handlar också om friheten från 

auktoriteter. Detta gör begreppet autonomi svårt att använda inom vården eftersom professionella 

inom vården kan behöva vara auktoritära i kraft av sin kompetens (Eldh, 2009). 

2.4 Teoretisk referensram 

Husserls livsvärldsteori i Birkler (2007) innebär att varje människa är unik och utgår från en 

erfarenhetsbaserad livsvärld. Denna värld går inte att dela med andra och heller inte till fullo förstås 



 

4 
 

utifrån annan än individen själv. Livsvärlden utgör det perspektiv utifrån hur vi erfar världen och är 

ständigt under förändring allt eftersom tiden fortskrider. Eftersom livsvärlden är unik för varje 

individ innebär detta att vi erfar världen på olika sätt. Att vara medveten om detta tillåter oss att få 

ökad förståelse för andra människor.  

 

Enligt Travelbees relationsteori i Eide och Eide (2009) betonas vikten av kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient där omvårdnaden ses som en mellanmänsklig process. Hon menade att 

sjuksköterskans uppgift ska vara att se patienten som en unik individ och att sjuksköterskan ska 

utveckla en relation till patienten som präglas av det mellanmänskliga mötet. Sjuksköterskan ska 

förhålla sig till individens upplevelse istället för sin egna eller annan vårdpersonals objektiva 

bedömning (Kirkevold, 2000). Detta för att kunna möta patienters och anhörigas behov vilket 

Travelbee anser är syftet med omvårdnad (Eide & Eide, 2009). 

 

Travelbee menade att kommunikation är ett verktyg i omvårdnadsituationer för att etablera det 

mellanmänskliga mötet som i sin tur uppfyller omvårdnadens syfte. Syftet var, menade Travelbee 

att hjälpa patienten och dess anhöriga till att hantera sin sjukdom, sitt lidande och i denna 

upplevelse kunna finna mening. Patientens inställning påverkar i hög grad hur patienten hanterar 

sjukdom och lidande. Mellanmänskliga relationer kan hjälpa patienten att hantera sjukdom och 

lidande eftersom den mellanmänskliga relationen kan påverka inställningen till lidandet (Eide & 

Eide, 2009).  

3. Problemformulering 

Att stå inför en operation innebär ofta att vara i en ny och okänd miljö där man förlorar kontrollen 

och kroppen utsätts för fysisk- och psykisk stress. Patienter som ska genomgå en operation upplever 

tankar och känslor som kan präglas av oro och ångest. Preoperativ information kan lindra och 

förebygga dessa känslor samtidigt som till exempel information gällande komplikationer kan öka 

rädslan och oron. Det är viktigt att undersöka patientens upplevelse av preoperativ information för 

att i så stor utsträckning som möjligt ge en god omvårdnad som är anpassad till varje individs 

behov. Hur kan information påverka patientens upplevelse av den preoperativa vården? 

4. Syfte 

Syftet med denna uppsats var att beskriva patientens upplevelse av information som ges 

preoperativt av vårdpersonal.  
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5. Metod 

Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie. Litteraturstudien kan med fördel innehålla 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ingår det i en 

systematisk litteraturstudie att formulera en fråga som författarna systematiskt besvarar genom att 

identifiera och analysera forskning som är relevant för frågan. 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO eftersom dessa rekommenderas 

inom Hälso-och vårdvetenskap (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bestäms inklusions- och exklusionskriterier för sökningen 

utifrån frågeställningen och syftet så att frågeställningen besvaras utifrån de kriterier författarna 

ämnar att beskriva. 

 

Inklusionskriterierna i Cinahl, PubMed och PsycINFO var vuxna deltagare, 19 år och äldre, Peer-

reviewed, Research Article och artiklar skrivna på engelska. Till en början användes avgränsningen 

att artiklarna skulle vara publicerade från 2009 men detta ändrades sedan till år 2004 för att inte 

missa relevanta artiklar. I PubMed kontrollerades det att artiklarna var vetenskapliga via 

UlrichsWeb med artikelns IS-nummer. 

5.2 Sökningsförfarande och urval 

De primära sökorden framkom genom att översätta syftet av denna litteraturstudie, huvudorden som 

framkom var preoperative och information. Provsökningar gjordes på preoperative och information 

samt på ord som hittades via Major Subjects i olika artiklar bland annat: preoperative education – 

evaluation, preoperative care – patient education, communication, proffesional – patient relation.  

 

För att få fram artiklar som bättre motsvarade vårt syfte, kontrollerades varje sökord för respektive 

sökmotor för att få en så bra sökning som möjligt. Då sökningar gjordes i Cinahl på preoperative 

och suggest search terms kom preoperative care upp som högst rankade ord. Då preoperative care 

valdes med suggest search terms kom preoperative education automatiskt med i sökningarna, därför 

valdes det sökordet bort som huvudord.  

 

Efter att ha provat oss fram med dessa sökord och sökordskombinationer framkom olika aspekter på 

ämnet, men en bra sökordskombination i Cinahl var preopeative care OR preoperative period AND 
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info* som gav 215 träffar (ej explode), många relevanta artiklar från andra sökordskombinationer 

kom upp även i denna sökning. 

 

Sökningen fortsatte i PubMed och med hjälp av MeSH framkom Preoperative care och 

Preoperative period som bra sökord även i PubMed för vår systematiska sökning i olika databaser. 

Dessa sökord användes i kombination med communication och information i denna databas.  

 

I PsycINFO användes sökorden preoperative care och preoperative period i kombination med 

information och patient experience. Det som visade sig vara en bra sökordskombination på 

PsycINFO var Preoperative care OR preoperative period AND information som gav relevanta 

artiklar. De andra sökningarna gav träffar på artiklar som inte stämde överens med syftet eller 

perspektivet för denna litteraturstudie. 

 

5.2.1 Val av artiklar  

Då intressanta artiklar valdes ut lästes titlarna som kommit upp vid respektive sökning. Genom att 

läsa titlarna på artiklarna gavs en bild av om just denna sökning motsvarade syftet. Gjorde den inte 

det så lästes inte alla titlar utan en ny sökning gjordes. På de sökningar där relevanta artiklar 

framkom lästes abstrakten. Efter hand lästes artiklarna i helhet och valdes ut för 

kvalitetsgranskning. Urvalskriterier för artiklarna som inkluderades i analysen var; att innehållet i 

artiklarna skulle stämma överens med vårt syfte, att artiklarna skulle vara vetenskapliga det vill 

säga följa en vetenskaplig stringens och etiskt godkända.  

 

5.2.2 Sekundärsökning  

I början av våra provsökningar hittades en del systematiska litteraturstudier som ringade in ämnet, 

deras referenslistor användes för att hitta relevanta artiklar, en del av dessa artiklar var dubbletter 

till artiklar från sökningar i Cinahl.  

 

Sammanfattningsvis hittades 13 relevanta artiklar i Cinahl, tre artiklar i PubMed. I PsycINFO 

hittades 13 artiklar, varav åtta dubbletter från Cinahl. (Se bilaga A) 

Efter att ha läst alla artiklar och gjort ett urval kvarstod 13 artiklar för kvalitetsgranskning.   

5.3 Kvalitetsgranskning  

Vid kvalitetsgranskningen av de valda artiklarna användes kvalitetsgranskningsmallar från Forsberg 

och Wengström (2013). Fyra olika mallar användes; en för artiklar med kvalitativ ansats, en för 

artiklar med kvasi-experimentell kvantitativ ansats, en för randomiserade kontrollerande studier 
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(RCT-studier). En artikel var med mixad metod, både kvalitativ och kvantitativ ansats, för denna 

skapades en egen mall (Bilaga C) där relevanta delar från den kvalitativa mallen och från den kvasi-

experimentella mallen kombinerades enligt Forsberg och Wengström (2013).  

 

Efter att ha kvalitetsgranskat varje artikel gjordes ett poängsystem för respektive mall där det som 

höjde artikelns kvalitet gav poäng. På de frågor i granskningsmallen som avsåg ett ja- eller nej-svar 

gavs 1 poäng för positivt svar. De frågor som inte var av ja-eller nej-karaktär resonerade vi kring 

om författaren väl beskrivit processen för just denna kvalitets-punkt eller om det fanns någon 

motivering till varför författarna valt att göra som de gjorde. Enligt detta poängsystem gav den 

kvalitativa granskningsmallen max 29 poäng. Den kvasi-experimentella granskningsmallen gav 

max 19 poäng och mallen för RCT-studier gav max 28 poäng. Mallen för artikeln med mixad metod 

gav max 32 poäng. 

Efter att ha poängsatt varje artikel, räknades poängen om till procent för att kunna värdera hög, 

medelhög- eller låg kvalitet. 80-100% värderades till hög kvalitet, 60-79% värderades till 

medelhögkvalitet och < 60 % värderades till låg kvalitet.  

De artiklar som inkluderades efter kvalitetgranskningen skulle vara av hög eller medelhög kvalitet. 

Artiklar av låg kvalitet exkluderades. Efter kvalitetsgranskning återstod det 11 artiklar, som bistod 

med hög eller medelhög kvalitet, som ingick i analysen. (se bilaga B)   

5.4 Analys  

I denna systematiska litteraturstudie utgick författarna från Forsberg och Wengström (2013) då de 

analyserade sitt material. Artiklarna lästes i sin helhet för att få en övergripande bild av vad de 

handlade om. Sedan lästes varje artikels resultatdel och relevanta delar för syftet markerades. 

Relevanta meningsenheter från varje artikel skrevs ner och översattes i ett separat dokument. 

Meningsenheterna numrerades dels utifrån vilken artikel de kom från och dels från vilken 

meningsenhet i artikeln de motsvarade, detta för att skapa struktur och ordning i materialet.  

Varje meningsenhet gavs en kod, ett begrepp eller kortare beskrivning så som trygghet, oro eller 

otillräcklig information, för att spegla kärninnehållet i varje meningsenhet. Sedan lades 

meningsenheter med samma eller likande kod under varandra i en tabell. Dessa grupper av koder 

formulerades till kategorier som övergripande skulle beskriva vilka meningsenheter de innehöll. 

Kategorier som författarna ansåg hörde ihop och speglade likheter och skillnader i materialet, 

utvecklades till större huvudkategorier.  

Ursprungstexten visade sig nu i fyra huvudkategorier som var: Patientens upplevelse av 

information, att känna sig förberedd på vad som väntar, patientens upplevelse av delaktighet och 
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aspekter som ökade eller minskade patienternas upplevelse av trygghet. 

Exempel på analysförfarande enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Kod Kategori Huvudkategori 

Information i tid (Artikel nr 11) Patienternas synpunkter på när man 

ville få informationen. 

Patientens upplevelse av information 

Information i tid (nr 9) 

 

Olika tidpunkter (nr 2) 

Individuell förståelse (nr 11) Patienternas upplevelse av hur den 

preoperativa informationen förstods 

och hur det påverkade deras 

förståelse. 

Individuell förståelse (nr 13) 

Ökad förståelse (nr 1) 

6. Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) valdes artiklar där författarna noggrant redovisade 

sina etiska överväganden eller artiklar som blivit etiskt godkända av en etisk kommitté. Författarna 

till uppsatsen höll sig neutrala till resultatet och var intresserade av att inkludera alla aspekter av 

fenomenet som visade sig. Syftet var formulerat på ett sådant sätt att både positiva och negativa 

aspekter av ämnet lyftes fram. Då materialet till den systematiska litteraturstudien togs fram valdes 

sökord utan värderingsord. Detta för att få ett brett perspektiv där alla aspekter kunde synliggöras.  

7. Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienternas upplevelse av preoperativ information från 

vårdpersonal. Efter att ha analyserat materialet visade sig resultaten i fyra huvudkategorier; 

Patientens upplevelse av information, att känna sig förberedd på vad som väntar, patientens 

upplevelse av delaktighet, aspekter som minskade eller ökade patientens upplevelse av trygghet.  

7.1 Patientens upplevelse av information 

Alla människor är unika individer och upplever varje situation utifrån sina individuella erfarenheter. 

Detta visade sig i att det var stor variation i hur patienterna tog emot och upplevde informationen 

som gavs preoperativt. Patienterna tolkade och förstod informationen på olika sätt och patienterna 

fokuserade på det som de uppfattade relevant för dem (Aasa, Hovbäck & Berterö, 2013; Worster & 

Holmes, 2008). 

 

I studierna varierade upplevelsen av huruvida informationen var tillfredsställande för patienterna, 
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vissa påvisade att många patienter upplevde den preoperativa informationen som gavs som 

tillfredställande för deras behov (Aasa et al., 2013; Gilmartin & Wright, 2008; Huber, Ihrig, Herzog, 

Huber, Konyango, Löser, Hatiboglu, Hadaschik, Pahernik & Hohenfellner, 2007). 

Individernas förståelse varierade beroende på vilken information de mottog, välutvecklad skriftlig 

information i kombination med muntlig information upplevdes öka förståelsen bland patienterna 

(Cheung, Finegan, Torok-Both, Donelley- Warner & Lujic, 2006). Däremot visade en annan studie 

att detta inte ansågs som tillräckligt trots att både skriftlig och muntlig information gavs (Letterstål, 

Olofsson & Forsberg, 2010). 

 

Genom att få information och därmed förstå stegen i sin behandling, skapades en medvetenhet hos 

patienterna som upplevdes som värdefull (Westerling & Bergbom, 2008; Letterstål et al., 2010).  

Många patienter värderade också den personliga kontakten med personalen som värdefull, att mötas 

ansikte mot ansikte (Aasa et al., 2013).  

 

Behovet av information kring de individuella behandlingarna var stort, patienterna önskade 

information om hur ingreppet skulle gå till och eventuella komplikationer (Letterstål et al., 2010; 

Huber et al., 2007). Många patienter upplevde att informationen brast gällande behandling, 

mätningar och provresultat, medan det var ett problem för andra patienter att för mycket 

information gavs på en gång (Letterstål et al., 2010; Aasa et al., 2013). Studier påvisade dock en 

variation i när patienterna upplevde att informationen var bäst att motta. Vissa ville ha den långt 

före operationen medan andra ville ha den samma dag (Aasa et al., 2013; O´Brien et al., 2013; 

Huber et al., 2007). I en studie gjordes ett försök att sprida ut informationen över tid genom att ge 

patienterna mer information innan de skrevs in på avdelningen (Tromp, van Dulmen & van Weert 

2004). Detta tyder på att det fanns en individuell variation bland patienterna. 

 

7.2 Att känna sig förberedd på vad som väntar 

Patienterna upplevde att de ville vara väl förberedda såväl psykiskt som fysiskt inför operationen. 

Det fanns ett samband mellan att förstå informationen och att känna sig förberedd på vad som 

väntade (O´Brien et al., 2013). Patienterna hade föreställningar om hur tiden på sjukhuset skulle 

vara men informationen gjorde att de fick en mer realistisk bild över händelseförloppet (Westerling 

& Bergbom, 2008). 

 

Känslan av att vara förberedd upplevdes av patienterna minska när de inte fick den informationen 
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de var i behov av. Vissa patienter upplevde att de inte fick någon information om väntetiden innan 

operation. Därför upplevdes det som viktigt för patienterna att veta hur saker skulle gå till och hur 

dagarna före och efter operationen skulle se ut (Aasa et al., 2013; Gilmartin & Wright, 2008). Att en 

sjuksköterska berättade om vad som kunde förväntas på operationsdagen och i efterförloppet 

medförde att patienterna kände sig förberedda (Aasa et al., 2013; Westerling & Bergbom, 2008). 

 

Flera patienter upplevde att det inte fanns någon dialog med personalen, att deras tankar och känslor 

rörande operationen förbisågs då ingenting gällande de emotionella aspekterna nämndes. 

Informationen uppfattades handla mer om generella risker än individens behov av stöd (Tromp et 

al., 2004; Letterstål et al., 2010). 

 

Patienterna ifrågasatte även sin egen förmåga att ta till sig och komma ihåg informationen då 

emotionellt stöd uteblev (Letterstål et al., 2010). I en studie uppgav 90 % att de kom ihåg att de 

mottagit information men nästan 10 % av dessa uppgav att de inte förstod informationen som gavs 

(O´Brien et al., 2013). 

 

En osäkerhet fanns hos patienterna då information som de mottagit innan inskrivning, inte verkade 

stämma överens med vad som senare hände under sjukhusvistelsen. Patienterna upplevde att 

personalen inte knöt an till den information de tidigare givit. Denna osäkerhet kunde lindras då ett 

informationsmöte förberedde patienterna på vad som väntade och patienterna upplevde att 

informationen bättre stämde överens (Aasa et al., 2013). 

 

7.3 Patientens upplevelse av delaktighet 

Genom att vara väl informerade och förberedda upplevde patienterna att de kunde ta ansvar för sin 

vård. Informationen hjälpte patienterna att vara aktiva i behandlingen som gavs och de kunde även 

ifrågasätta det som gjordes (Aasa et al., 2013). Då patienterna blev tillfrågade om hur de upplevde 

sitt tillstånd och få framföra sina önskningar och känslor innan operationen medförde att de kunde 

påverka sin situation. Att personalen tog sig tid att lyssna och besvara frågor upplevdes som 

värdefullt. När information upprepades flera gånger innan operationen stärktes patienternas känsla 

av delaktighet (Westerling & Bergbom, 2008).  

 

Även att ha skriftligt information under sjukhusvistelsen påminde patienterna om vad de kunde göra 

för att ta ansvar över sin egen vård. Att ha med sig en anhörig under informationsmötet upplevdes 
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också som positivt då patient och anhörig fick möjligheten att diskutera tillsammans och anhöriga 

fick ta del i vårdprocessen (Aasa et al., 2013). 

 

Att bli väl informerad om sitt tillstånd kunde även minska delaktigheten då informationen gjorde 

patienterna medvetna om hur allvarligt deras tillstånd var. Den utförliga informationen bidrog till att 

patienterna upplevde att de inte hade något annat val än att genomgå behandling och skapade en 

känsla av maktlöshet som ledde till att patienten förlorade förmågan att engagera sig i sin vård 

(Aasa et al., 2013). 

7.4 Aspekter som minskade eller ökade patientens upplevelse av trygghet 

Inför operation upplevde nästan alla patienter någon form av oro. Många uttryckte att denna oro 

berodde på tankar kring att bli sövda då de var rädda att inte återhämta sig eller vakna igen. Även 

väntetiden innan operation bidrog till oron. En del upplevde att oron kom från detaljerad 

information om operationen, den skapade rädsla då patienterna kunde visualisera ingreppet (Aasa et 

al., 2013; Gilmartin & Wright, 2008; Mitchell, 2010). 

 

Flera studier visar att patienternas upplevelse av trygghet ökade då de blev informerade om 

händelseförloppet kring operationen. Att få möjlighet att prata med olika professioner och att 

informationen upprepades innan operationen, gjorde att informationen upplevdes som mer 

omfattande och bidrog till trygghet hos patienterna (Mitchell, 2010; Aasa et al., 2013; Westerling & 

Bergbom, 2008).   

 

I en studie där en grupp av preoperativa patienter fick individuellt utformad information, jämfört 

med en grupp som fick ordinarie information var nivån av oro lägre i den grupp av patienter som 

fick individuellt utformad preoperativ information (Guo, East & Arthur, 2012). 

 

Det upplevdes att mer information rörande händelser innan och efter operationen skulle ha minskat 

stress och oro hos patienten (O´Brien, McKeough & Abbasi, 2013). Att få bekanta sig med 

lokalerna innan inskrivning, att få praktisk information så som när man kunde äta, dricka och hur 

länge man förväntades stanna på avdelningen efter operationen, upplevdes som värdefullt och 

bidrog till patienternas upplevelse av trygghet (Mitchell, 2010; Aasa et al., 2013). Närvaron av 

anhöriga inför operationen ökade även patienternas upplevelse av trygghet (Aasa et al., 2013). 

 

Patienterna kände tvivel till de instruktioner de fick av vårdpersonalen, så som att vara uppe och gå 
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tidigt efter operationen. Då de fick förklarat för sig varför detta var viktigt kändes det tryggt att veta 

hur de skulle gå till väga. Patienterna uttryckte i efterhand att de blivit lugnade av den preoperativa 

informationen (Aasa et al., 2013; Huber et al., 2007).  

8. Diskussion  

8.1 Resultatdiskussion 

Uppsatsens huvudresultat visade sig på följande sätt; det fanns ett behov av preoperativ information 

och det framgick att patienternas individuella upplevelse och förståelsen av information varierade.  

Information påverkade patientens upplevelse av att känna sig förberedd och delaktig i sin vård. 

Information kunde också både öka och minska upplevelsen av oro beroende på om informationen 

var bristande eller tillräcklig.  

 

Att det finns ett behov av preoperativ information kan bero på att det innebär något nytt och okänt 

för patienten att genomgå en operation. Genom att få information som är individanpassad och 

tillräcklig kan patienten behålla kontrollen över sin situation. Att det varierade hur mycket av 

informationen som patienterna tog till sig kan bero på bristande kommunikation där enbart fakta 

presenteras och där hänsyn till individens behov förbises. Detta kan relateras till Husserls 

livsvärldsteori i Birkler (2007), information uppfattas utifrån vilka levda erfarenheter patienten har 

och därför blir det en stor variation i hur informationen förstås. Rhodes et al., (2005) fann i en 

systematisk litteraturstudie att kommunikation är en huvudfaktor för att patienten ska uppleva 

tillfredställelse med vården. Detta påvisades även i en systematisk litteraturstudie av Chan et al., 

(2011) där det framkom att information hjälper patienter att reducera rädslan inför det okända och 

skapar en känsla av trygghet. 

 

Det fanns skillnader i hur nöjda patienterna var med informationen som gavs. En del studier visade 

att patienterna kände att informationen som gavs förberedde dem på ett tillfredställande sätt utifrån 

individens behov. Andra ansåg att informationen var bristfällig och inte tillgodosåg dem med vad de 

behövde. Detta tror vi beror på att patienterna i de studier där patienterna var nöjda fick speciellt 

utformad information med syftet att ge informationen i god tid och möjligheten att ställa frågor. I 

studier där patienterna upplevde informationen som bristande var det ofta den emotionella aspekten 

som uteblev och därmed att informationen inte var individanpassad. Vi tolkar utifrån vårt resultat att 

det är viktigt att bejaka patienternas behov av emotionellt stöd. Detta är i enlighet med Travelbees 

relationsteori i Eide och Eide (2009) där kommunikation kan ses som ett verktyg för att skapa en 

mellanmänsklig relation mellan personal och patient, i syftet att uppfylla en god omvårdnad och 
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stärka patientens känsla av mening i sin vårdsituation.  

 

Att information kunde öka patienternas känsla av delaktighet visade sig när personalen tog sig tid 

för att lyssna och kommunicera patienternas individuella behov. Vi tolkar att delaktighet ökade 

patientens förmåga att ta ansvar över sin situation och bidrog till en känsla av kontroll och trygghet. 

Faktumet att bli involverad i beslut rörande sin vård gjorde att det egna ansvaret blev synligt och 

man fick en bild av händelseförloppet med hjälp av informationen som gavs. Frank, Asp och 

Dahlberg (2008) fann även i en fenomenografisk studie att patienterna ansåg sig vara delaktiga i sin 

vård när vårdpersonalen gav dem information som var relevant för deras situation och om vad som 

hände runt omkring dem. Patienterna uppskattade när personalen gav råd snarare än när de gav 

instruktioner vilket inverkade på deras känsla av valmöjlighet i sin egen vård (Chan et al., 2011). I 

motsats till detta framgick det i vårt resultat att information även kunde skapa en känsla av 

maktlöshet. Detta då informationen uttrycktes på ett sådant sätt att patienten kände att de inte hade 

något annat val än att genomgå operation. Informationen borde istället, i enlighet med Travelbee, 

gett patienten en känsla av mening med vården där behandlingen istället sågs som en resurs för att 

främja patientens hälsa. 

 

Att information ibland upplevdes öka oro handlade mestadels om att patienterna upplevde sig få för 

mycket eller för lite information relaterat till sin situation. Detta kan återigen kopplas till att varje 

individs behov bör tas i beaktning. Patienterna hade olika preferenser om när och på vilket sätt 

informationen var bäst att motta. Detta stämmer överens med Lithner och Zillings (1999) resultat 

som visar stor variation i hur patienterna önskade ta emot information. Då patienterna upplevde 

trygghet berodde detta oftast på att patienterna ansåg sig väl informerade och sedda av personalen. 

Detta i enlighet med vad Andersson (1984) skriver om trygghet som en känsla av försäkran om att 

den andra parten vill en väl. I motsats till detta visade en studie gjord av Suhonen och Leino-Kilpi 

(2005) att informationen brast då patienterna inte kände sig sedda och upplevde att personalen inte 

hade tid för dem.  

 

I vårt resultat framkom även att patienterna upplevde en osäkerhet då informationen inte stämde 

överens med vad som hände vid vårdtillfället. Liknande resultat ses i Suhonen et al., (2005) där 

informationen upplevdes som inkonsekvent. Att patienterna upplevde att informationen inte stämde 

överens med vad som hände vid vårdtillfället kan kopplas till patienternas och personalens olika 

livsvärldar. Personalen med sin individuella erfarenhetsvärld anser att informationen de har givit är 

överensstämmande utifrån sitt perspektiv, medan en patient med en individuell livsvärld inte kan se 

denna koppling på grund av sina olika livserfarenheter.  Livsvärldsaspekten enligt Husserl i Birkler 
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(2007) och Travelbees relationsteori i Eide och Eide (2009) som handlar om att se till den unika 

individen i varje möte bör vara en utgångspunkt när den preoperativa informationen ges. Att 

preoperativ information både kan öka och minska patientens upplevelse av preoperativ oro kan ge 

insikt om att utveckling av preoperativ information bör göras. Informationen bör inte utgå från 

praktiska och generella ting kring operationen utan baseras på varje individs enskilda behov av vad 

som är viktigt att bli informerad om preoperativt. Detta kan även medföra en tidseffektivare vård då 

patienterna är mer välinformerade utifrån sin individuella situation och därmed trygga. 

8.2 Metoddiskussion 

Det finns en hel del forskning inom ämnet och författarna till denna litteraturstudie kan inte med 

säkerhet säga att de belyst alla aspekter av problemet. Då det med säkerhet finns material i studier 

där det inte framgår i syftet har detta material fallit bort då urvalet av artiklar gjordes. På grund av 

tidsramen har det inte varit möjligt att gå igenom allt material. Syftet var dock formulerat på ett 

sådant sätt att författarna från början förhållit sig neutrala till materialet som framkom. Detta genom 

att efter bästa förmåga vara medvetna om och sätta sin förförståelse åt sidan då både positiva och 

negativa aspekter av ämnet framkom under analysprocessen.  

 

Resultatet innehåller både kvantitativa och kvalitativa artiklar och författarna upplevde att det var 

svårare att kvalitetsgranska och analysera resultaten i de kvantitativa artiklarna. Detta kan bero på 

att syftet var menat att undersöka patienternas upplevelse av fenomenet och därav var kvalitativa 

studier lättare att applicera på syftet. Även det att författarna inte har tidigare erfarenhet av att utföra 

systematiska litteraturstudier kan ha påverkat utfallet av uppsatsen. 

 

Materialet har upplevts som svårt att analysera då de olika aspekterna av ämnet gått in i vart annat, 

detta kan ses som både negativt och positivt. Negativt, eftersom huvudkategorierna var svåra att 

formulera så att de blev homogena inåt men heterogena sinns emellan, men positivt då detta kan 

påvisa att materialet vi funnit har varit relevant och ringat in vårt syfte. 

 

Det har även visat sig att vissa av de artiklar som funnits har innehållit mer relevant material än 

andra och därför använts mer frekvent i resultatet. Detta kan innebära att resultatet blivit mer vinklat 

åt det håll som dessa artiklar visat på. 

 

Tillförlitligheten av denna studie stärks då författarna använt både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar i litteraturstudien (Forsberg och Wengström, 2013) Resultatets tillförlitlighet kan dock ha 

påverkats negativt då författarna inkluderat artiklar där nya metoder att framföra preoperativ 
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information har använts och därför har ett mer positivt resultat påvisats. Dessa artiklar valdes att 

inkluderas då författarna tyckte att det positiva utfallet av dessa nya beprövade metoder, att ge 

preoperativ information, kan spegla de negativa effekterna som uppstår om bra preoperativ 

information uteblir och att detta är ett problem som behöver lyftas. 

 

Artiklar baserade på studier genomförda inom slutenvård i olika länder användes (se Bilaga B). 

Detta kan påverka generealiserbarheten för uppsatsen på så sätt att urvalet av artiklar mer har 

fokuserat på patientens upplevelse men ej i jämförelse med demografisk data av deltagarna i 

studierna. Författarna till denna litteraturstudie tror att ämnet går att generalisera på så sätt att 

preoperativ information behövs oavsett ålder, kön eller etnicitet, men de har inte gått djupare in på 

likheter och skillnader mellan dessa olika grupper eller på organisatoriska skillnader i de olika 

länderna. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) stärks trovärdigheten av litteraturstudien då författarna valt 

aktuell forskning, i denna  litteraturstudien valdes artiklar publicerade under de senaste tio åren och 

någon direkt skillnad i resultaten sågs inte beroende på om artiklarna var äldre eller nyare. Behovet 

av preoperativ information kan ses som ett bestående fenomen och att patienternas upplevelse av 

detta borde vara ganska så bestående över tid.  

9. Slutsats  

Författarna drar slutsatsen att patienter alltid upplever ett behov av information och därav är 

preoperativ information viktigt då operationer oftast upplevs som ett stort ingrepp för den enskilde 

individen. Författarna kan med högt bevisvärde säga att helhetsupplevelsen av den preoperativa 

informationen varierade. Sjukvårdspersonal bör ta i beaktning att varje patient är unik och se till just 

deras behov av information. Med lågt bevisvärde drar författarna slutsatsen att en mer tidseffektiv 

vård skulle kunna bedrivas om individualiserad information gavs. Detta eftersom patientens 

trygghet ökar med god information och mindre tid behövs för att lidra oron. Förslag på vidare 

forskning är hur man skulle kunna utforma preoperativ information så att individens behov blir 

synliga och tillgodosedda. Metoden för detta skulle kunna vara ett projekt avsett för att ge 

personalen ökad utbildning om hur information framförs och tas emot samt fokuserar på individens 

förståelse av informationen istället för hur mycket information som ges. 
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Bilaga A. Sökordstabeller. 

Tabell 1. Sökmotor: Cinahl. Sökperiod mellan 2014.03.06-2014.03.11 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

för kvalitets-

granskning 

Exkluderade 

artiklar 

#dubbletter 

till sökning 

nr 5 

Kvarstående 

artiklar  

Preoperative care 1627 0 0 0 0 0 0 0 

Preoperative 

period 

1078 0 0 0 0 0 0 0 

communication 9362 0 0 0 0 0 0 0 

1)Preoperative 

care OR 

preoperative 

period AND 

communication 

34 34 3 3  

 

- 31 artiklar, pga 

stämde ej med 

syftet 

3 - 

Preoperative 

care+ 

1423 0 0 0 

 

 

0 0 

 

 

0 0 

Preoperative 

period+ 

366 0 0 0 0 0 0 0 

2) Preoperative 

care+ OR pre-

operative period 

+ AND 

communication 

28 28 3 3 - 25 artiklar, pga ej 

stämma med 

syftet. 

 

3 - 

info* 32687 0 0 0 0 0 0 0 

3) Preoperative 

care OR pre-

operative period 

AND info* OR 

communication 

239 239 15 15 

 

- 224 artiklar pga 

stämde ej med 

syftet 

15 - 

 

4) Preoperative 

care+ OR pre-

operative period  

+ AND info* OR 

communication 

 

 

 

185 

 

 

 

185 

 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

- 

175 artiklar pga 1 

dubblett psycInfo, 

174 st stämde ej 

med syftet 

 

 

 

10 

 

 

 

- 

5) Preoperative 

care OR 

preoperative 

period AND 

info* 

215 215 13 13 10 205 artiklar, pga 

stämde ej med 

syftet och 2 pga 

låg kvalitet. 

- 8 

6) Preoperative 

care+ OR pre-

operative period   

+ AND info*  

166 166 10 10 (1 

dubblett 

psycinfo) 

- 157 artiklar pga 1 

dubblett från 

PsycInfo, 156 st 

stämde ej med 

syftet. 

9 - 

Patient 

information  

8289 0 0 0 0 0 0 0 

7) Preoperative 

care+ AND 

patient 

information  

84 84 7 7 - 77 artiklar pga 

stämde ej med 

syftet 

7 - 

8) Preoperative 

care AND patient 

information  

91 91 6 6 - 85 artiklar pga 

stämde ej med 

syftet 

6 - 
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Tabell 2. Sökmotor: PubMed. Sökperiod mellan 2014.03.06-2014.03.11 

Sökord  Antal 

träffar 

Läsa 

titlar 

Lästa 

abstrakt  

Lästa 

artiklar  

Valda artiklar för 

kvalitets-granskning 

Exkluderade artiklar  Kvarstående 

artiklar  

Preoperative 

care 

Mesh 0 0 0 0 0 0 

Preoperative 

period 

Mesh 0 0 0 0 0 0 

communi-

cation 

Mesh 0 0 0 0 0 0 

Preoperative 

care OR 

preoperative 

period AND 

communi-

cation 

79 79 3 3 2 77 artiklar stämde ej 

med syftet 

2 
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Tabell 3. Sökmotor: PsycInfo. Sökperiod mellan 2014.03.06-2014.03.11 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar för 

kvalitets-granskning 

Exkluderade artiklar  Kvarstående 

artiklar  

Preoperative 

care 

164 0 0 0 0 0 0 

Preoperative 

period 

116 0 0 0 0 0 0 

information 70 041 0 0 0 0 0 0 

Preoperative 

care OR pre-

operative 

period AND 

information 

44 44 13 13 1 

 

43 artiklar pga 8st 

dubbletter från Cinahl, 

33 st pga stämde ej med 

syftet. 

1 

Patient 

experience  

15316 0 0 0 0 0 0 

Preoperative 

care OR 

preoperative 

period AND 

patient  

experience  

36 36 0 0 0 36 artiklar pga stämde ej 

med syftet. 

0 
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Bilaga B. Artikelmatris enligt Willman och Stoltz (2002). 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitet 

 

Aasa, A., 

Hovbäck, M., 

& Berterö, 

C.M. 

Sverige, 2012 

 

 

 

 

The 

importance 

of 

preoperative 

information 

for patients 

participation 

in colorectal 

surgery care.  

 

Att identifiera och 

beskriva 

patienternas 

upplevelse av ett 

preoperativt 

informationsmöte 

(ERAS) med en 

vårdare och dess 

påverkan på 

patientens 

delaktighet i sin 

vård.  

Kvalitativ 

tolkande 

intervjustudie. 

12 patienter 

varav  1 

exkluderades 

pga fattigt 

intervju 

innehåll. 

Fem teman:  

Being seen, 

security, 

trust, 

responsibility och 

participation. 

Hög 

 

Cheung, A.,  

Finegan, 

B.A., 

Torok-Both, 

C., 

Donnelly-

Warner, N., & 

Lujic, J. 

Kanada, 2006 

A patient 

information 

booklet 

about 

anesthesiolo

gy 

improves 

preoperative 

patient 

education 

 

Studien ämnar 

undersöka vilka 

ämnen patienter 

vill ta upp innan 

en operation, samt 

om ett häfte med 

både text och 

bilder hjälper 

patienten förstå 

mer om sin 

preoperativa 

period.  

 

Kvantitativ 

Prospektiv, 

longitudinell 

studie. 

Slutligt antal 

213 st. 

397st 

tillfrågade, 

61st tackade 

nej på grund 

av medicinska 

skäl,  och 14st 

exkluderades.  

Informationsmateri

al på en lättläst 

nivå kan hjälpa 

patienter att få en 

bättre förståelse 

för sin operation 

och anestesin. 

Detta kan vara ett 

relevant material 

bland folkgrupper 

med olika etnicitet. 

Hög 

 

Gilmartin, J.,  

& Wright, K. 

Storbritannien

, 2008 

Day surgery: 

patients’ felt 

abandoned 

during the 

preoperative 

wait 

Beskriva och 

tolka patienters 

upplevelser av 

dagkirurgi 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

20 deltagare Patienter har 

mycket oro och 

många frågor när 

de ska genomgå 

dagkirurgi, detta är 

något sjukvården 

bör ta i beaktning. 

Hög 
 
 

 

Guo,P., East, 

L., & 

Arthur,A.  

Storbritannien

, 2011 

A 

preoperative 

education 

intervention 

to reduce 

anxiety and 

improve 

recovery 

among 

Chinese 

cardiac 

patients: A 

randomized 

controlled 

trial. 

 

Syftet är att 

bestämma om en 

preoperativ 

utbildnings 

intervention, 

designad för 

kinesiska hjärt-

patienter, kan 

minska oro och 

förbättra 

återhämtningen. 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollstudie 

153 från 

början, 135 

genomförde 

studien 

(88.2%) 

Bortfall; 8 

stycken från 

experimentgru

ppen och 10 

från 

kontrollgrupp

en.  

Nivån av oron var 

mindre i den grupp 

som ingick i 

interventionen än i 

den grupp som fick 

”vanlig vård” 

Hög 

 

 

Huber, J.,  

Ihrig, A., 

Herzog, W., 

Huber,C.G., 

Konyango, B., 

Löser, E., 

Hatiboglu, G., 

Hadaschik, 

B.A., 

Patients’ 

View of 

Their 

Preoperative 

Education 

for Radical 

Prostatectom

y: Does It 

Change 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienten såg på 

preoperative 

utbildning och om 

synen på 

utbildning 

förändrades efter 

genomförd 

Mixed method 

 

30 deltagare 

tillfrågades 

och tackade 

ja.  

17 stycken 

(57%) 

genomförde 

även 

interjuven 

Denna studie kan 

ha möjlighet att 

höja vårdkvaliteten 

genom att tillämpa 

en systematisk 

patientcentrerad 

vård.  

 

Patienterna bör få 

Hög 
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Pahernik,S., 

& 

Hohenfellner, 

M. 

Tyskland, 

2007 

After 

Surgery? 

 

operation.  efter 

operationen. 

Resterande 

kunde av 

olika skäl inte 

delta i 

uppföljningen

.  

god information 

både innan och 

efter oprationen 

och det är därför 

viktigt att 

personalen har en 

god 

kommunikationsfö

rmåga.  

Letterstål, A.,  

Eldh, A.C., 

Olofsson, P., 

& Forsberg., 

F. 

Sverige  2010 

Patients’ 

experience 

of open 

repair of 

abdominal 

aortic 

aneurysm- 

preoperative 

information, 

hospital care 

and 

recovery. 

 

Att belysa 

patienters levda 

erfarenhet av 

vårdprocessen då 

de genomgår 

aortaaneurysm-

operation. 

Kvalitativ, 

explorativ 

deskriptiv 

design för att 

beskriva och 

förstå 

patienternas 

levda 

erfarenhet. 

 

10 stycken för 

att få ett 

mättat resultat 

enligt 

forskaren. 

Forskarna menar 

att deras studie 

kunde 

bidra till 

sjukvårdpersonale

ns planering 

gällande 

information till 

patienterna och 

underlätta 

patienternas 

delaktighet i 

situationen.  

Hög 

Mitchell, M. 

Storbritannien

, 2009 

General 

anaesthesia 

and day case 

patient 

anxiety. 

 

Att ta reda på de 

mest oros-

framkallande 

aspekterna av 

generell anestesi 

och bestämma 

vad som kan 

göras för att 

minska oron. 

Kvantitativ. 

Del av en 

större studie, 

tvärsnittstudie. 

460 av 1250 

(37%) 

85% av 

respondanterna 

upplevede någon 

oro på dagen för 

operationen. 

Framför allt om 

oro om att vara 

medvetslös. 

Hög 

 

O’Brien, L., 

McKeough, 

C.,  & Abbasi, 

R.  

Australien 

2013 

Pre- surgery 

education for 

elective 

cardiac 

surgery 

patients: A 

survey from 

the patients 

perspective 

 

Att utvärdera 

hjärtkirurgi 

patienters 

upplevelse av 

effektiviteten och 

timingen av olika 

yrkeskategorier 

skrivna 

information före 

inskrivning? 

Kvantitativ, 

tvärsnittstudie. 

118/375 

(31.4%) 

89% av deltagarna 

kommer ihåg att de 

har fått 

information 

preoperativt och 

att den stämde 

ganska bra överens 

med hur det blev. 

Medel 

 Tromp, F., 

van Dulmen, 

S., & van 

Weert, J. 

Nerderländern

a 2003 

Interdiscipli

nary 

preoperative 

patient 

education in 

cardiac 

surgery 

Undersöka 

effekten av 

preoperativ 

utbildning, 

gällande innehåll 

och process, vid 

användandet av 

informationsproto

koll. 

Kvantitativ 

Pretest/post-

test  

61 patienter 

deltog. 

Tidsaspekten, 

patienter som blev 

mottagna och 

informerade mha 

protokollet pratade 

inte lika länge med 

personal → 

tidseffektivt. 

Medel 

 

Westerling, 

K., & 

Bergbom, I.  

Sverige, 2008 

The 

importance 

of nursing in 

perioperative 

care: a 

patients 

perspective 

Att beskriva 

patientens 

upplevelse av 

operationsprocess

en. 

Kvalitativ,  

ostrukturerade 

intervjuer  

10 patienter 

deltog. 

Resultat i 

preoperativa fasen: 

Att få information 

och kunna 

kommunicera, Att 

möta ansvarsfull 

personal och att 

känna sig 

välkommen och 

viktig.  

Hög 

 

Worster, B., & The Syftet var att Kvalitativ, 20 st 6 Kategorier, Hög 
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Holmes, S. 

Storbritannien 

preoperative 

expierience 

of patients 

undergoing 

surgery for 

colorectal 

cancer: A 

phenomenol

ogical study 

undersöka 

patienters 

postoperativa 

upplevelse, men 

informanterna 

valde spontat att 

tala om den 

preoperativa 

fasen, och detta 

togs i beaktning 

då den kan ha 

betydelse för den 

postoperativa 

processen.  

intervjustudie deltagare.  -I couldn´t belive it 

-Being alone 

-Informational 

needs 

-Protecting family 

-Unexpected 

consequenses of 

investigations 

-Loss of controll  

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

Bilaga C 

 

Checklista för artiklar med mixed-method 

 

Syftet med studien  
 

Beskriv:  

Vilken metod har använts?  

1p om beskrivet 
 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? JA? NEJ?  

1p om JA 

 

Undersökningsgrupp 

 Är urvalskriter för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) JA? NEJ?  

1p om JA 
 

 Var genomfördes studien?   

1p om beskrivet 
 

 Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades 

1p om beskrivet 
 

 Vilken urvalsmetod användes?  

 

Bekvämlighetsurval  

Strategiskt urval 

Snöbollsurval  

Teoretiskt urval 

Ej angivet 

1p om beskrivet 
 

 Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund) 

1p om beskrivet 
  

 Är undersökningsgruppen lämplig? JA? NEJ? 

1p om JA 

 

Metod för datainsamling 

 

- Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? JA? NEJ? 

 1p om JA 
 

- Var reliabiliteten beräknad? JA? NEJ? 

1p om JA 
- Var validiteten diskuterad? JA? NEJ? 

1p om JA 

 



 

27 
 

- Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilka typer av frågor användes etc.)? Beskriv: 

1p om beskrivet 
 

 

- Ange datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer  

fokusgrupper 

observationer 

video-/bandinspelning 

skrivna texter eller teckningar 

1p om beskrivet 

 

- Är datat systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? JA? NEJ? 

1p om JA 
 

Dataanalys 

- Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? JA? NEJ? Om nej, vilka skillnader 

fanns?  

1p om JA 
 

 

- Hur stort var bortfallet? 

1 p om beskrivet 

 

- Finns det en bortfallsanalys? 

1p om JA 
 

- Var den statistiska analysen lämplig? JA? NEJ? Om nej, varför inte? 

1p om JA 

 

 Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

1p om beskrivet 
 

- Erhölls signifikanta skillander? JA? NEJ? Om ja, vilka variabler? 

1p om JA 
 

Resultatbeskrivning:  

 

 Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? JA? NEJ? 

1p om JA 
 

 Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? JA? NEJ? 

1p om JA 
 

 Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? JA? NEJ? 

1p om JA 
 

- Finns stabilitet och överensstämmelser (är fenomenet konsekvent beskrivet)? JA? NEJ? 

1p om JA 
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 Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? JA? NEJ? 

1p om JA 
 

 Är de teorier och tolkningar som presenteras baserat på insamlade data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? JA? NEJ? 

1p om JA 

 

 Utvärdering  

 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? JA? NEJ? 

1p om JA 
 

 Stöder inte samlad data forskarens resultat? JA? NEJ? 

1p om JA 
 

 Har resultaten klinisk relevans? JA? NEJ? 

1p om JA 
 

 Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? JA? NEJ? 

1p om JA 
 

 Finns risk för bias? JA? NEJ? 

1p om NEJ 

 

 Vilken slutsats drar författaren? 

 

 Håller du med om slutsatserna? JA? NEJ? Om nej, varför inte? 

1p om JA 
 

 Ska artikeln inkluderas? JA? NEJ? 

 

 

Totalt 32 poäng. 

 

 

 

 


