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ABSTRAKT  
 
Bakgrund: I dagsläget råder det kunskapsluckor om hur patienter upplever den intraoperativa vården. 
Operationssjuksköterskan ansvarar för att guida patienten genom den intraoperativa vården och det är 
viktigt att denne förstår patientens upplevelser och tankegångar för att kunna ge en personcentrerad vård. 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters upplevelser av att vara vakna under 
operation. 
Metod: En litteraturstudie med tjugo vetenskapliga artiklar, med kvalitativ eller kvantitativ ansats. 
Studien analyserades med innehållsanalys och innehållet har delats in i kategorier och underkategorier. 
Studien har en mer kvalitativ ansats då fokus ligger på att beskriva och tolka patienters upplevelser och 
erfarenheter. 
Resultat: Generellt hade patienterna en positiv upplevelse av att vara vakna under operation. Patienterna 
önskade god kommunikation och relation med operationsteamet samtidigt som operationsmiljön kunde 
förbättras. Möjligheten att få information före och under operation ökade patienternas känsla av trygghet. 
Att få möjlighet att lyssna på musik intraoperativt uppskattades av patienterna.  
Slutsats: Hur operationssjuksköterskor upplever att de bedriver vård kanske inte alltid stämmer överens 
med patienternas upplevelser av vården. Genom att operationssjuksköterskan blir medveten om 
patienternas upplevelser ökar kunskapen och förmågan att förstå, utvärdera och utveckla vården 
 
Nyckelord  
Intraoperativ, Patientupplevelser, Trygghet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Background: In today’s society there is a lack of knowledge of how patients experience the 
intraoperative care. It is the theatre nurse responsibility to guide the patient thorough the intraoperative 
time period. To be able to provide a holistic care of the patient it is important that the nurse understands 
the patients experiences and way of thinking.  
Aim: The aim with this literature review is to explore the lived experience of patients whom undergoes 
awake surgery.  
Method: A literature review where conducted containing twenty articles with both qualitative and 
quantitative approach. The articles where analyzed with a qualitative content analysis since the study is 
too interpret and describe lived experiences. The main findings have been divided into categories and 
sub-categories.  
Result: Patients in general had a positive experience of being awake during surgery. Patients wished to 
have good communication and relations with the surgical team members, the study also identified that 
the operating environment needed some improvements. The feeling of security and trust increased when 
the patients was well informed before surgery. Also the possibility to be able to listen to music was 
appreciated by the patients.   
Conclusion: The way theatre nurses experience how they provide holistic care may not always be in line 
with the patients experience of how the care is being conducted. With an increase in awareness by the 
theatre nurse about patient experience will increase the knowledge for the nurse to continue to 
understand, evaluate and develop health care. 
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BAKGRUND 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvård bedrivas med god kvalité och med respekt för patientens 

integritet och självbestämmande. Vården ska skapa goda kontakter mellan patient och sjukvårdspersonal, 

samt skapa trygghet efter patientens behov. Sjuksköterskan ska bedriva vård med en humanistisk 

människosyn som värdegrund och en helhetssyn som präglas av ett etiskt förhållningssätt (SFS 

1982:763). Sjuksköterskor ska bedriva personcentrerad vård vilket innebär att göra patienten delaktig i 

sin egen behandling (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010).  Med den nya patientlagen som trädde i kraft 

den 1 januari 2015 är målet att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvården. 

Den nya lagens fokus ligger på att stärka patienters integritet, självbestämmande och delaktighet i den 

egna vården (SFS, 2014:821). I en studie av Leinonen, Leino- Kilpi, Ståhlberg och Lertola (2003) anser 

sjuksköterskorna att de ger patienterna en chans att delta i besluttagandet och att de då samtidigt blir 

delaktiga i sin egen vård. Samtidigt visar en observationsstudie av Henderson (2003) att sjuksköterskor 

brister i deras sätt att ge patienter information i samband med vården. Studien visar även på att 

sjuksköterskor oftast bara samtalade med patienterna undertiden de utförde den fysiska omvårdnaden. 

Operationssjuksköterskans ansvarsområden 
Operationssjuksköterskor möter patienter i alla åldrar, allt från små barn till äldre vuxna som behöver 

något slags kirurgiskt ingrepp eller behandling. Dessa människor kommer alla att ha olika kulturer och 

värderingar, härstamma från olika länder och tala olika språk (Lindwall & Von Post, 2008).  Oavsett vad, 

så har patienten rätt till att ses som en unik människa. Patienten, människan, behöver få bevaras som en 

enda enhet med kropp, själ och ande, även om dennes kropp skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp. 

Patienter som skall genomgå en operation är i en utsatt position och de påverkas mycket av hur 

människor runt omkring dem agerar (Eriksson, 2002). Varje människa är unik och ska därför bemötas på 

ett individuellt plan, med hänsyn till dennes enskilda förutsättningar. Sjukvårdpersonal har inflytande på 

patientens fysiska omvårdnad men också över hur patienten förstår sig själv och sin situation. Detta gör 

att patientens hälsa är beroende av det teoretiska kunnandet och de praktiska färdigheterna som 

sjukvårdspersonalen besitter (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010).  Patientens kunskap och erfarenheter 

ska också tillvaratas och det är sjuksköterskans ansvar att utifrån patientens önskemål föra dennes talan 

vidare. Detta bör göras med omsorg och respekt, för patientens integritet, värdighet och autonomi. 

Operationssjuksköterskan skall genom sin kunskap och omdöme kunna ge information som ger patienten 

trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar. För att detta ska vara möjligt måste 

operationssjuksköterskan bjuda in patienten till en dialog och ge vägledning i den aktuella vården 

(Riskföreningen för operationssjukvård & SSF, 2011).  
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Omvårdnadsteori 
Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee´s teori bygger på en existentialistisk åskådning och beskriver 

hur sjuksköterskor skall bedriva omvårdnad. Där beskrivs vikten av god kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan skall kunna förstå patientens livsvärld och kunna identifiera 

patienters upplevelser och uppfattningar. Vidare bör sjuksköterskan sträva efter att skapa en 

mellanmänsklig relation till patienten och samtidigt förmedla en känsla av äkthet (Travelbee, 1971). 

För att förstå vad omvårdnad innebär och bör vara menar Travelbee att sjuksköterskan måste förstå vad 

som sker mellan sig och patienten, hur interaktionen upplevs och vilka konsekvenser den får för 

patienten och dennes tillstånd. Travelbee beskriver vidare att människor inte ska generaliseras och 

förkastar samtidigt begreppen patient och sjuksköterska. Att istället fokusera på de individuella särdragen 

och inte på de gemensamma dragen bidrar till att patienten ses som enskild individ med enskilda behov. 

När två främmande personer möts har dessa ofta en generaliserad förväntning och uppfattning om den 

andra parten. Som sjuksköterska är det viktigt att i ett sådant möte slå sig ur den generaliserande tanken 

för att skapa en möjlighet att upptäcka den unika individ som varje patient är. Under interaktionen växer 

såväl patientens som sjuksköterskans personlighet fram vilket bidrar till att de stereotypa uppfattningarna 

elimineras ytterligare. Ett band börjar etablera sig mellan parterna och patienten ser då sjuksköterskan 

mer som en individ istället för en roll, samtidigt som sjuksköterskan börjar förstå patientens egen 

upplevelse av sin situation. Genom att sjuksköterskan blir medveten om patientens upplevelse ökar 

förmågan att utföra en vård utifrån dennes individuella behov (Travelbee, 1971) och det är detta som 

denna litteraturstudie är tänkt att belysa och möjliggöra.  

Intraoperativ omvårdnad 
Det intraoperativa omvårdnaden startar när patienten kommer till operationsavdelningen och det är då 

viktigt att patienten känner sig välkommen. Operationssjuksköterskan bör försöka ha ett etiskt 

förhållningssätt och närma sig sin patient ödmjukt, med varsamhet och öppenhet. Försöka bli inbjuden i 

patientens värld och få ta del av dennes tankar och funderingar, lyssna till patienten och uppmärksamma 

skiftningar som kan uppstå (Lindwall et al., 2003). Under den intraoperativa omvårdnaden är dialogen 

mellan sjuksköterska och patient viktig och styrs av om patienten ska vara vaken eller sövd under 

operationen. Ska patienten vara vaken är det viktigt att operationssjuksköterskan för samtal direkt med 

patienten för att undvika att oro och misstanke uppstår (Lindwall & Von Post, 2008). Genom att 

sjuksköterskorna för en konversation med patienterna skapar de en relation med patienterna. Relationen 

ger sjuksköterskan en möjlighet att få ta del av patienternas tankar vilket skapar en bättre förståelse och 

kunskap om patienterna och tillsammans kan de ta beslut om vården (Rudolfsson, Ringsberg & Von 

Post, 2003). Enligt Rudolfsson, Von Post och Eriksson (2007) upplever operationssjuksköterskor att 

patienter under operation är försvarslösa och det är dennes uppgift att försvara patienten samt att 

upprätthålla en tyst och lugn miljö. Operationssjuksköterskorna oroar sig för att opassande kommentarer 
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fälls i operationssalen och det är deras ansvar att detta förhindras. I en studie gjort av Palese och Infanti 

(2006) uppger operationssjuksköterskor att vakna patienter har en aktiv roll under operationen då de vill 

vara delaktiga, de ställer frågor och vill ha förklaringar över ljud eller konversationer mellan personal. 

Operationssjuksköterskorna kände att patienterna övervakar dem i deras arbete och de agerar annorlunda 

i operationer med vakna patienter, tänker på vad de säger och vilka frågor de ställer för att inte skapa oro 

hos patienten. 

 

”Den perioperativa vården måste vara personcentrerad där operationssjuksköterskans ansvar innebär 

att skapa en relation med patienten och ibland närstående som utgår ifrån patientens upplevelser och 

erfarenheter i samband med det kirurgiska ingreppet.” (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011.s.3). 

 

Sjuksköterskans uppgift är att arbeta evidensbaserat (ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor, 2014) och att 

samtidigt skapa en relation med patienten utifrån dennes upplevelser i samband med det kirurgiska 

ingreppet (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Endast ett 

fåtal studier har gjorts i Sverige inom detta vårdvetenskapliga område och inga kända studier pågår. 

Operationer med vakna patienter blir allt vanligare, detta är en kostnadseffektiv metod för samhället och 

resulterar samtidigt i kortare vårdtider för patienterna. Ur patient och samhällssynpunkt finns därför ett 

behov av att området utforskas ytterligare och där igenom öka kunskapen hos operationssjuksköterskor. 

PROBLEMFORMULERING 
En rapport om vetenskapliga kvalitetsluckor i omvårdnaden, utgiven av Svensk sjuksköterskeförening 

(2013) visar att det råder kunskapsluckor om patienters upplevelser av den intraoperativa perioden under 

regional anestesi och operation. 

För att undersöka detta vidare krävs fler vetenskapliga studier inom området. Med denna litteraturstudie 

är tanken att systematiskt granska litteraturen och söka efter studier gjorda inom området, för att öka 

kunskapen hos operationssjuksköterskor om hur patienter upplever att vara vakna under operation. Detta 

kan sedan ligga till grund för vidare forskning.  

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters upplevelser av att vara vakna under 

operation. 

METOD 
Metoden som valts är en litteraturstudie, detta innebär att systematiskt söka, granska och sammanställa 

redan publicerad forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Kvalitativa och kvantitativa studier har 

kombinerats, detta för att studera forskningsområdet ur olika perspektiv. Detta kan bidra till att skapa en 
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ökad förståelse för verkligheten (Axelsson, 2008) och det behövs en kombination av kvantitativa och 

kvalitativa studier för att både kunna förstå och beskriva patienters upplevelse (Kristensson, 2014). 

Kvalitativa studier kan användas för att öka vår förståelse för det valda fenomenet eller för att skapa en 

vägledning för hur fenomenet skall hanteras i vårdarbetet (Friberg, 2012). Kvantitativa studier översätter 

den identifierade vetenskapliga kunskapen till användbar praktisk kunskap eller identifierar den 

vetenskapliga kunskap och beprövade erfarenhet som finns för att sedan kunna genomföra goda 

vårdhandlingar (Segersten, 2012). Litteraturstudiens fokus ligger på att beskriva och tolka upplevelser 

och erfarenheter och speglar därför en mer kvalitativ ansats. Denna typ av studie ger en överblick av 

kunskapsläget (Forsberg & Wengström, 2008).   

Sökstrategi  
Artiklar har sökts i databaserna PubMed och Cinahl. Vid sökningar i PubMed har bland annat MeSH-

termer används. För att specificera sökningarna har AND använts och trunkering för att vidga 

sökningarna.   

Limits användes i så stor utsträckning som möjligt för att förfina sökningarna. Forskningsområdet har 

noggrant sökts över och relevanta artiklar som svarar på syftet har funnits, översikt av 

litteratursökningarna finns i bilaga ett. I PubMed användes MeSH-termerna; anxiety, music och patient. 

Vidare användes fria sökord i PubMed; patient anxiety, nurse experience, awake patient, psychological, 

awake surgery, patient experience, intraoperative stress, patient, undergoing awake craniotomy, 

satisfaction, perianesthesia experience, awake, music, tolerance of awake surgery, theatre nursing, 

operating theatre, conscious surgery, influence, intraoperative experience, patients perception, experience 

of patients och surgery. I Cinahl användes; awake och patient experience som fria sökord. 

Inklusions- och exlusionskriterier 
Artiklarna som har inkluderats i studien är alla skrivna på engelska och handlar om patienters upplevelser 

och erfarenheter från att vara vaken under operation. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades och alla inkluderade artiklar är publicerade i veteskapliga tidskrifter och inga artiklar har 

exkluderats efter eget tycke eller intresse. Forskning är färskvara och för att kunna ge ett så aktuellt läge 

som möjligt utan att förlora tyngd och bredd i resultatet inkluderades endast artiklar som är publicerade 

inom de senaste 10 åren. Artiklar som inte uppnådde Grad I eller II efter kvalitetsgranskning alternativt 

inte svarade på syftet exkluderades. En översikt av inkluderade artiklar finns som bilaga fem. 

Urval och värdering av vetenskaplig kvalité 
Artiklar har valts utifrån ett fyrstegs urval, först valdes artiklar efter titel som överensstämde med 

studiens syfte och i det andra urvalssteget granskades artiklarnas abstrakt. I steg tre granskade och lästes 

artiklarnas resultatdel och de artiklar som inte svarade på studiens syfte förkastades. Steg tre innefattade 

även en sökning mot UlrichWeb för att kunna säkerställa att dessa var referee bedömda. Detta 
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fastställdes genom att söka på artikelns tidsskrift eller ISSN-nummer. Det sista och fjärde steget bestod 

av genomläsning och kvalitetsgranskning av artiklarna och de som inte uppfyllde Grad I eller Grad II i 

granskningen förkastades. För värdering av vetenskaplig kvalité av artiklar valdes Carlsson och Eiman 

(2003)´s bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa bedömningsmallar värdesätter 

de olika delarna i artiklarna med en siffra från 0-3, summan räknas sedan ihop och anges då i procent av 

maxpoängen och värderas i tre olika grader. Grad I motsvarar 80 % av maxpoängen, Grad II motsvarar 

70 % av maxpoängen och Grad III motsvarar 60 % av maxpoängen. Bedömningsmallarna har ett 

motiverande bedömningssystem och innehåller de delar som bör återfinnas i en vetenskaplig artikel. 

Detta tillsammans med att de ansågs lätthanterliga och relevanta för ämnet avgjorde valet av 

bedömningsmallar. Bedömningsmallarna finns som bilaga två och tre. En fråga från bedömningsmallarna 

ströks då denna undersökte förekomsten av lungcancer och detta inte var relevant för studien. Detta 

resulterade i att den totala maxpoängen fick minskas med tre poäng då den aktuella frågans maxpoäng 

var tre poäng.  

Bearbetning och analys 
Artiklarna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys eftersom stora mängder data ska hanteras och 

då fokus har lagts på att granska och tolka texter. Artiklarnas resultat har lästs noggrant i flera omgångar 

för att kunna skapa en helhetsbild och texterna har sedan delats in i meningsenheter. Meningsenheter kan 

bestå av meningar, stycken eller ord som har samma innehåll och svarar för det område som undersökts. 

Detta görs för att underlätta analysprocessen men samtidigt bevara det centrala innehållet har 

meningsenheterna kondenserats.  De kondenserade meningsenheterna har sedan samlats ihop under 

kategorier detta efter betydande innehåll. För att tydliggöra resultatet har materialet delats in i 

underkategorier (Lundman & Graneheim, 2008).  Exempel på analysprocessen kan ses i bilaga fyra. 

 

För att öka trovärdigheten i studien har all sökning, analysering, kvalitetsbedömning och 

sammanställning av artiklarna gjorts gemensamt av båda författarna. Då artiklarna är skrivna på engelska 

har egen översättning utförts, detta kan medföra att översättningen inte gjorts helt felfritt. Viktigt att 

poängtera är att översättningen har noggrant utförts.   

Etiskt övervägande  
För att säkerhetsställa ett etiskt förhållningsätt inkluderades endast vetenskapliga och referee bedömda 

artiklar och flertalet är godkända av en etisk kommitté. Artiklarna granskades objektivt och författarnas 

förförståelse har försökts att sättas åt sidan. Genom att medvetet ha arbetat utan hypotes bibehölls 

forskningsområdet öppet och relevanta artiklar oberoende av resultatet inkluderades, detta styrker 

studiens etiska trovärdighet. Citat som presenteras i denna litteraturstudie är skrivet på ursprungsspråk 

och direkt skrivet från originaltexten, detta för att undvika att missvisande fakta redovisas. 

5 
 



 
RESULTAT 
 I litteraturstudien inkluderades sammanlagt tjugo artiklar som besvarade syftet. Av dessa tjugo artiklar 

är nio kvalitativa och elva kvantitativa. Artiklarna har utförts i nio olika länder, en artikel är från Norge, 

en från Australien, två från Kanada, fem från Sverige, två från Tyskland, sex från England, en från 

Spanien och en från Italien. En av artiklarna är en multistudie som har utförts parallellt i Tyskland, 

Frankrike, Italien och England.  

 

Flera studier visar att patienter generellt är nöjda med att vara vaken under operation (Beez et al., 2013; 

Bergman, Stenudd &  Engström, 2012; Goebel, Nabavi, Shubert & Mehdorn, 2010; Kuh et al., 2010;  

Teo et al., 2013; Tinnfält & Nilsson, 2011; Wahab, Grundy & Weidman, 2011) och att flertalet patienter 

skulle göra det igen (Teo et al., 2013.). Kuh et al., (2010) beskriver att många patienter som genomgått 

att vara vaken under operation skulle rekommendera det till andra om nödvändigt.  

 

 ”It really felt like it wasn’t a big deal...” (Kuh et al., 2010,s. 1057.) 

 

Andra studier visar att patienterna upplevde oro och rädsla av att vara vakna under operation (Milian et 

al., 2013). Generellt upplevde patienter att oron var som högst innan vaken operation (Teo et al., 2013; 

Whittle, Midgley, Jeorge, Pringle & Taylor (2005); Wahab et al., 2011) och att den minskade gradvis 

under tiden (Haugen et al., 2009; Teo et al., 2013). Vanligaste orsaken till oro var när lokalanestesin 

injicerades (Caddick, Jawad, Southern & Majumder, 2012; Haugen et al., 2009).  

 

Resultatet presenteras vidare utifrån de två kategorier och fem underkategorier som framkom under 

analysen, se organisationsschemat i figur ett. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Organisationsschema för resultatet som framkom under analysprocessen 
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Patienters upplevelser av interaktion 

Kommunikation 
Patienter upplever att närheten till personalen är viktigt då detta skapar en miljö för god kommunikation 

och en möjlighet att ställa frågor, denna närhet till operationsteamet anses variera under operationens 

gång. Patienternas möjlighet att kommunicera med operationspersonalen gav en känsla av gemenskap 

och delaktighet (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & Almerud Östeberg, 2012). Att direkt kunna 

kommunicera med operationsteamet bidrog till en lugnande effekt och det hjälpte patienterna att känna 

kontroll över sin situation (Palese, Skrap, Facine, Visioli & Zannini, 2008). Att direkt kunna 

kommunicera med kirurgen ansågs viktigt för en del patienter (Kuh et al., 2010).  

Patienter upplever att de har en aktiv roll i bestämmandet på operationssalen, möjligheten av att känna 

kontroll över situationen ansågs viktigare än vad de kände och upplevde (Palese et al., 2008). Bristen på 

kunskap och förståelse hos patienterna gav dem en känsla av att inte kunna påverka sin situation och 

delaktighet i vården, detta gjorde att patienterna ställde mer frågor för att kompensera för detta (Mauleon, 

Palo-Bengtsson & Ekman, 2007). Möjligheten av att kunna ställa frågor minskade oron med 55 % och i 

de flesta fall minskade oron av de svar de fick men det kunde även öka oron (Haugen et al., 2009).  

 

I en studie av Whittle et al., (2005) önskade patienterna att de skulle ha en sjuksköterska de kunde tala 

med under hela operationen, samtidigt som patienterna i en studie av Mitchell (2008) önskade att ha en 

sjuksköterska vid sin sida när lokalanestesin gavs då detta minskade oron. Bergman et al., (2012) visar i 

sin studie att patienterna var nöjda av att ha anestesisjuksköterskan vid sin sida som de kunde tala med. 

Detta gjorde att patienterna blev mer avslappnade och trygga och det gav dem en möjlighet att kunna 

tänka på annat vilket gjorde att tiden gick fortare (Bergman et al. ,2012).  

 

Många av patienterna var nyfikna på vad som hände bakom draperingen. De kunde höra vad som sades 

men såg ingenting vilket gav dem en känsla av att inte vara fullt involverade. Känslan av att helt förlora 

kontrollen inföll först när de inte kunde höra vad som sades bakom draperingen (Bergman et al., 2012). 

Att patienter inte kan se bakom draperingen gör att de inte vet vad som händer i rummet och vilka som är 

närvarande, detta gav en känsla av att vara utanför och inte ha kontroll över sin kropp eller sin situation 

(Karlsson et al., 2012). Att kunna använda sin röst för att få personalens uppmärksamhet gav patienterna 

en känsla av trygghet och kontroll. Om denna möjlighet ofrivilligt upphörde eller minskade uppstod en 

känsla av att bli blottad, ensam och övergiven. Patienterna önskar att bli sedda som enskilda individer 

som är vakna och medvetna om vad som föregår runtomkring dem, och att de inte blir sedda som objekt 

(Karlsson et al., 2012).  
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Patienter upplevde att om de fick lyssna på personalens egna diskussioner kunde detta påverka oron både 

positivt och negativt (Haugen et al., 2009; Caddick et al., 2012). Patienterna fick ange vilka ord som 

orsakade mest oro under operationen. De mest förekommande orden var kniv, skalpell och artärklämmor 

(Caddick et al., 2012). Om personalen talade om alldagliga saker vid ankomst till operationssalen kunde 

detta få patienterna att slappna av (Bergman et al., 2012). Patienterna ansåg att deras deltagande i vården 

inte var så stor och kunde förbättras (Tinnfält & Nilsson, 2011) och en del patienter tog avstånd från sig 

själva under operationen och såg och talade med sig själv som tredje person (Mauleon et al., 2007). 

 

”Like visiting a service station… I didn´t think of it as my leg or me being operated on” 

(Mauleon et al., 2007, s.896) 

 

En studie gjord av Fletcher, das Nair, Macniven, Basu och Byrne (2012)  redovisar att patienter använde 

sig av försvarsmekanismer och copingstrategier för att tänka på annat. En del patienter sökte även 

spirituellt stöd eller använde sig av humor. 

Information 

Majoriteten av patienterna ansåg att de fick tillräckligt med information innan operationen (Manchella et 

al., 2011; Teo et al., 2013; Tinnfält & Nilsson, 2011; Whittle et al., 2005) men brist på detta ökade 

känslan av oro intraoperativt (Mitchell, 2008). Att få bra preoperativ information gjorde att patienterna 

kunde förbereda sig mentalt inför vaken operation och det gav dem en känsla av kontroll över 

situationen. De patienter som tidigare genomgått vaken operation kände sig lugna då de visste vad de 

kunde förvänta sig samtidigt som patienter utan tidigare erfarenhet var mer nervösa (Bergman et al., 

2012). Bristande kunskap inför operation gjorde det svårt för patienterna att hänga med i vad som hände 

på operationssalen, detta bidrog till minskad trygghet och självförtroende hos den enskilde patienten. 

Otryggheten påverkade patienterna negativt och gjorde dem osäkra, detta i sin tur gjorde att patienterna 

var mer på sin vakt intraoperativt (Mauleon et al., 2007).  

 

Patienter ansåg att om de fick tillräkligt med information innan operationen om varför de bör opereras 

vakna ökade förståelsen hos patienterna och chansen till att få en bra intraoperativ upplevelse. Det gav 

patienterna en chans att vara förberedd om vad som kommer att ske inne på operationssalen (Kuh et al., 

2010). Det ansågs också viktigt att få information under operation för att veta vart i ingreppet kirurgen 

var (Palese et al., 2008).  I en studie gjord av Fletcher et al. (2012) saknade patienterna att få konkret 

information under operationen. Att få information ansågs viktigt för att kunna förstå operationen samt för 

att kunna återberätta det för familj och vänner postoperativt. Vidare visar Haugen et al., (2009) att 

8 
 



 
regelbunden information under operation minskade oron hos 49 % av patienterna. Wahab (2011) 

beskriver i sin studie att även skriftlig information innan operation ansågs vara av stor vikt för 

patienterna intraoperativt.  

Relation 
Patienter upplever att de blir väl omhändertagna inne på operationssalen (Goebel et al., 2010; Teo et al., 

2013) och de kände sig involverade i sin vård (Bergman et al., 2012). Patienter ansåg att de blev bemötta 

med respekt av operationssjuksköterskan och de gav ett intryck av självförtroende och trygghet (Tinnfält 

& Nilsson, 2011). Genom att patienten kände en relation med personalen infann sig ett större lugn 

(Bergman et al., 2012). Patienternas upplevelse av situationen påverkades även av 

operationssjuksköterskans förmåga av att visa respekt, vara engagerad och ha förståelse. Det var även 

viktigt att kirurgen visade respekt och engagemang för att förbättra patienternas upplevelse av att vara 

vakna under operation (Tinnfält & Nilsson, 2011). Då patienterna lämnar ifrån sig sina kroppar är det 

viktigt att de känner tillit till kirurgen (Kuh et al., 2010).  

 

Om patienter kände tillit till operationssjuksköterskan upplevde de att de fick bättre kontroll över 

situationen, detta resulterade även i att patienternas självförtroende stärktes. Vidare ansåg patienterna att 

de är i en beroendeställning och att de är tvungna att lita på operationssjuksköterskan och kirurgen 

(Mauleon et al., 2007). Om tillit skapades ökade också självförtroendet hos patienter i situationer som 

upplevdes svåra, detta bidrog till att oron minskade och att patienterna blev mer avslappnade. 

Upplevelsen av att bli tillsagd och inte kunna säga nej till eller påverka gav patienterna känslor av ilska, 

otrygghet och besvikelse (Mauleon et al., 2007). Att ha ögonkontakt med personalen gav patienterna en 

känsla av säkerhet och detta bidrog till att de kände bekräftelse i en annars utsatt situation. Närheten till 

personalen fick patienterna att känna sig säkrare och mindre ensamma (Karlsson et al., 2012) och 

patienternas oro påverkades inte nämnvärt av antalet personal som vistades inne på operationssalen 

(Goebel et al., 2010; Haugen et al., 2009; Whittle et al., 2005). Om patienten fick möjlighet att hålla en 

operationspersonal i handen upplevde dem att oron minskade (Manchella et al., 2011). 

Patienters upplevelser av operationsmiljön 

Ljud  
Patienter upplevde en osäkerhet och otrygghet generellt i förhållande till den främmande miljön de 

befann sig i och att ljud från operationssalen påverkade detta ytterligare. När patienter uppfattade 

oväntade ljud fångade detta deras uppmärksamhet och gjorde att de blev mer koncentrerade på 

omgivningen. Dessa oväntade ljud gav patienterna en ökad känsla av stress och oro (Mauleon et al., 

2007).  I en studie av Haugen et al. (2009) redovisas att ljudet av tekniska apparater och kirurgiska 

instrument kunde öka oron hos patienter men att majoriteten ansåg att detta inte var något som påverkade 
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dem. Patienterna ansåg att alarm som uppstod inne på operationssalen kunde påverka dem negativt. I en 

studie av Caddick et al. (2012) upplevde patienterna att generella bakgrundsljud hade en lugnande effekt 

på dem. Tinnfält och Nilsson (2011) beskriver i sin studie att patienterna inte upplevde några ljud inne på 

operationssalen som störande.  

 

I studier gjorda av Jadavji-Mithani, Venkatraghavan och Bernstein (2015), Jiménéz-Jiménéz, García-

Escalona, Mí-López, Vera-Vera och De Haro (2013) och Sven-Olof Trängeberg och Warrén Stomberg 

(2013) visade det sig att patienter som var vakna under operation hade en positiv upplevelse av att lyssna 

på musik. Musiken bidrog till att patienterna kände sig lugna och avslappnade under operationen 

(Jadavji-Mithani et al., 2015; Jiménéz-Jiménéz et al., 2013; Sven-Olof Trängeberg & Warrén Stomberg, 

2013). Musiken fick patienterna på andra tankar och på så sätt kunde de koppla bort vad som hände runt 

omkring dem inne på operationssalen. Mer än hälften av patienterna upplevde att deras oro minskade och 

det associerades med en känsla av tillfredsställelse. Att patienterna fick välja musik själva ansågs som 

positivt (Jadavji-Mithani et al., 2015; Sven-Olof Trängeberg & Warrén Stomberg, 2013) och 94 % skulle 

välja att lyssna på musik under vaken operation igen (Jiménéz-Jiménéz, et al., 2013). Jadavji-Mithani et 

al. (2015) beskriver i sin studie att patienter tycker att alla borde få möjligheten att lyssna på musik under 

vaken operation och att detta alltid bör finnas som ett valbart alternativ. 

Positionering 
Studier visade att positioneringen av den vakna patienten på operationsbordet kan förbättras (Beez et al., 

2013; Manchella et al., 2011; Tinnfält & Nilsson, 2011; Wahab et al., 2011; Whittle et al., 2005). 

 I vissa fall var positioneringen kopplat till mer obehag än själva ingreppet i sig (Wahab et al., 2011). 

Operationsbordet ansågs vara obekvämt och bidrog till missnöje bland patienterna (Whittle et al., 2005) 

lika så avsaknaden av stöd under benen (Manchella et al., 2011). Att ligga i samma position helt still 

ansågs jobbigt och påfrestande (Bergman et al., 2012). Ett annat obehag som patienterna upplevde när de 

låg på operationsbordet var att temperaturen inne i operationssalen var låg och att de frös (Beez et al., 

2013; Whittle et al., 2005).  

DISKUSSION 

Vaken kirurgi tillämpas allt oftare inom alla operationsområden denna litteraturstudies syfte var att 

undersöka patientens upplevelse av denna allt vanligare operationsmetod. Studien visar att patienter 

generellt hade en positiv upplevelse av att vara vaken under men även oro och otrygghet kunde uppstå. 

Patienterna önskade en god kommunikation och relation till operationsteamet samtidigt som 

operationsmiljön kunde förbättras. Till huvudresultatet hör också att patienterna önskade möjligheten att 

kunna få information före och under operation då detta ökade patienternas känsla av trygghet 

intraoperativt. Att få möjlighet att lyssna på musik intraoperativt uppskattades av patienter. 
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Resultatdiskussion 

Denna studie visar hur viktigt kommunikationen mellan patienterna och operationsteamet är för att 

patienterna ska få en bra upplevelse intraoperativt (Bergman et al., 2012; Caddick et al., 2012; Fletcher et 

al., 2012; Haugen et al., 2009; Karlsson et al., 2012; Kuh et al., 2010; Mauleon et al., 2007; Mitchell, 

2008; Palese et al., 2008; Tinnfält & Nilsson, 2011; Whittle et al., 2005). Resultatet i studien visar att när 

operationspersonalen kommunicerar med sina patienter och ger dem en möjlighet att ställa frågor så ökar 

också känslan av gemenskap. Detta har också visat sig ge patienterna en känsla av kontroll över sin 

situation (Haugen et al., 2009; Karlsson et al., 2012; Palese et al., 2008). Operationssjuksköterskor anser 

att patienterna får en aktiv roll i vården då de har möjlighet att ställa frågor och delta i konversationer 

inne på operationssalen (Palese & Infanti, 2006). Operationssjuksköterskor försöker också att bekräfta 

patienterna, ge dem självförtroende och trygghet genom kommunikation och ögonkontakt. Detta som ett 

sätt för att få patienterna att förstå att operationssjuksköterskorna är medvetna om deras utsatthet och 

sårbarhet i denna situation. Genom att operationssjuksköterskorna lyssnar till vad patienterna säger kan 

de förstå vem patienten är som individ och på så sätt få dem delaktiga i sin egen vård (Kelvered, Öhlén & 

Gustafsson, 2012). Talet är ett av människans instrument för kommunikation och är väldigt viktigt för 

relationen mellan operationssjuksköterskan och patienten. Talet kan ge en känsla av trygghet och 

förtroende samtidigt som det kan lämna en människa att känna sig ensam och övergiven. Som patient kan 

det vara en surrealistisk upplevelse av att vara vaken intraoperativt då du lämnar bort din kropp till någon 

annan och det är viktigt för operationssjuksköterskorna att vara medvetna om detta för att kunna ge en 

god personcentrerad vård och utrymme för verbal kommunikation. 

 

Studiens resultat visar vikten av kontinuerlig information till patienterna intraoperativt för att de ska få en 

så bra upplevelse som möjligt (Fletcher et al., 2012; Haugen et al., 2009; Manchella et al., 2011; Palese 

et al., 2008; Teo et al., 2013; Tinnfält & Nilsson, 2011; Whittle et al., 2005), även information 

preoperativt ansågs viktigt. Majoriteten av de patienter som upplevde att de fick bra preoperativ 

information ansåg att detta låg till grund för hur bra de upplevde den intraoperativa fasen (Bergman et 

al., 2012; Kuh et al., 2010; Wahab et al., 2011). Detta resultat bekräftas också i en studie från 1996 

skriven av Hankela och Kiikkala (1996). Samtidigt visar forskning att det fanns en brist hos 

operationspersonalen när det kommer till att förmedla kontinuerlig information till patienter 

intraoperativt (Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg och Lertola, 2003) och att mängden och innehållet av 

information som gavs till patienterna varierade kraftigt. Det finns en upplevelse av att patienternas behov 

av information ibland kan underskattas (Williams, 1993). I och med den allt mer ökade förekomsten av 

vakna kirurgiska ingrepp är det ytterst viktigt att patienter blir rätt informerade för att öka möjligheten till 

eget bestämmande och värna om dennes integritet. Hur vida information uppfattas av patienterna kan 
11 

 



 
också påverkas av den person som ger informationen och dennes förmåga att informera. Lika så har den 

enskilda patientens behov och mottaglighet för information en stor betydelse för hur upplevelsen blir. I 

dagens samhälle finns information lättillgängligt via till exempel internet där patienter ofta skaffar sig 

information i förväg. Detta kan resultera i att de kommer till vården och har uppfattningar och 

förväntningar på om hur allt ska gå till. Denna information är kanske inte alltid i enlighet med den vård 

som faktiskt bedrivs och det är viktigt att operationssjuksköterskan är uppdaterad på aktuell forskning 

och beprövad erfarenhet för att kunna bemöta detta. Operationssjuksköterskor har ett ansvar att kunna 

läsa av sina patienter och sedan anpassa språket och informationen därefter. När detta tillämpas ökar 

patienternas chans till delaktighet och att kunna få en så bra intraoperativ upplevelse som möjligt. I 

samband med den nya Patientlagen (SFS, 2014:821) som trädde i kraft i januari i år blir också kraven 

ännu starkare och tydligare att operationssjuksköterskorna måste visa respekt för patienternas integritet, 

självbestämmande och ge dem möjlighet att vara mer delaktig i vården. Dagens samhälle gör också att 

patienter ställer högre krav på vården i sig och att de förväntar sig att vara mer delaktiga i vården, detta 

gäller även i samband med operationer. 

 

Resultatet visar att det var viktigt för patienterna att kunna känna tillit och närvaro till operationsteamet 

(Bergman et al., 2012; Mauleon et al., 2007). När patienterna upplevde att operationssjuksköterskan gav 

dem ett respektfullt bemötande upplevde de sjuksköterskan som trygg och med ett gott självförtroende 

(Tinnfält & Nilsson, 2011). Då patienterna kände att en relation skapades ökade också tilliten till 

operationssjuksköterskan, detta gav patienterna en känsla av kontroll över situationen och deras 

självförtroende stärktes (Bergman et al., 2012; Mauleon et al., 2007). Sjöstedt, Hellström och Warrén 

Stomberg (2011) beskriver i sin studie att det är det viktigt för operationssjuksköterskorna att patienterna 

känner att det är ett team som väntar på dem inne på operationssalen och att detta team har tillräkligt med 

kunskap. Operationssjuksköterskorna i studien ansåg även att deras närhet till patienten är viktigt och att 

en god närhet och relation kunde öka patientens tillit till personalen. Detta stärks även i en studie av 

Kelvered et al., 2012. Travelbee beskriver i sin teori vikten av att förmedla en relation med äkthet och 

känsla. För att göra detta möjligt krävs det att sjuksköterskan förstår patientens livsvärld för att sedan 

kunna skapa en god relation till patienten (Travelbee, 1971). Tidigare forskning visar att när känslan av 

gemenskap mellan patienterna och operationssjuksköterskan brister känner sig patienterna blottade, 

ensamma och övergivna. Patienter beskriver samtidigt att de ofta kände sig bortglömda av 

operationspersonalen (Hankela & Kiikkala, 1996). Att vara patient under en vaken operation ställer höga 

krav på relationen till operationssjuksköterskan då patienterna ofta kan känna att de är utlämnade och 

sakna kontroll över sin egen kropp. En känsla att vara delaktig men att samtidigt inte själv kunna påverka 

med annat än rösten kan bidra till ett större kontaktsökande och det är viktigt att det tidigt i mötet skapas 

en god relation. Då miljön i en operationssal kan kännas kal och främmande ställs ytterligare högre krav 
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på operationssjuksköterskan, att denne tar sitt ansvar och försöker skapa en så trygg och god relation till 

patienterna som möjligt. Både denna studie och tidigare forskning visar att det är viktigt att patienten 

känner sig som en del av teamet och att denne är delaktig i vården. Genom att förkasta begreppen 

sjuksköterska och patient, som Travelbee (Travelbee, 1971) också menar så ökar möjligheterna att 

relationen blir starkare och mer jämställd vilket förhoppningsvis också ökar patienternas tillit till 

operationssjuksköterskan. 

 

Denna studie visar att patienterna uppskattade att få lyssna på musik och att detta gav dem en lugnande 

känsla intraopertaivt (Jadavji-Mithani et al., 2015; Jiménéz-Jiménéz et al., 2013; Seven-Olof Trängeberg 

& Warrén Stromberg, 2013). En studie av Sadideen, Parikh, Dobbs, Pay och Critchley (2012) studie 

visar att om patienterna fick lyssna på musik intraoperativt hade detta en positiv påverkan även 

postoperativt då andningsfrekvensen signifikant minskade hos dessa patienter (Sadideen et al., 2012). 

Detta är en viktig kunskap att som operationssjuksköterska ha i samband med vård av vakna patienter 

under operation då detta kan vara direkt avgörande för både den intraoperativa upplevelsen men och för 

den postoperativa vårdtiden. 

 

Metoddiskussion 

För studiens analysarbete valdes innehållsanalys då detta kändes motiverat och samtidigt var ett bra 

alternativ då redan publicerad forskning skulle sammanställas. Nitton av de tjugo inkluderade artiklarna 

är hämtade från PubMed, detta utfall kan bero på författarnas tidigare erfarenheter av artikelsökning i 

PubMed. Artikelsök har även gjorts i Cinahl, Sience Direct och PsykInfo, med sparsamt resultat och 

endast en artikel från Cinahl uppfyllde inkluderingskraven och syftet för studien. Att ha sökt i flera olika 

databaser ökar möjligheterna att söka av området och får ses som en styrka för studien. Sökorden består 

till störst del av fria sökord, detta på grund av att de MeSH-termer som fanns inte var tillräckligt givande 

för att hitta relevanta artiklar för studien.  

 

För artikelgranskning användes Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar, detta för att de ansågs 

vara både relevanta och lätthanterliga. Bedömningsmallarna tar upp alla viktiga delar som skall 

återfinnas i en vetenskaplig artikel och har samtidigt ett bra poängsystem. Sörensen och Olsson (2011) 

beskriver att när bedömningsmallarna har ett poängsystem elimineras de subjektiva tolkningar som 

annars kan uppstå vid kvalitetsgranskning och detta ökar studiens kvalité (Sörensen & Olsson, 2011). 

Vidare innehåller bedömningsmallarna en specifik fråga om lungcancer. Detta kan anses som negativt 

men då denna fråga enkelt kan uteslutas och poängsystemet räknas om anses detta inte har någon 

betydelse. Bedömningsmallarna kräver att författarna har viss förkunskap av forskning och 

forskningsmetod då språket är vetenskapligt präglat.  
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Efter bedömning av vetenskaplig kvalité uppfyllde sjutton av de tjugo inkluderade artiklarna Grad I och 

resterande uppfyllde Grad II, att enbart inkludera högt värderade artiklar stärker studiens reliabilitet. Med 

hög reliabilitet menas att studien är pålitlig då inkluderade artiklar är av hög kvalitet vilket också medför 

möjlighet till generalisering. En annan styrka för studien är att flertalet av de inkluderade artiklarna är 

utförda i Sverige och resultatet i dessa speglar de övriga artiklarnas resultat, vilket gör överförbarheten 

till Sverige möjlig. Detta stärks ytterligare genom att övriga artiklar är genomförda i länder vars sjukvård 

kan jämföras med Sveriges. Två av de inkluderade artiklarna saknar en tydlig analysbeskrivning men de 

har ändå inkluderats i studien. Anledningen till detta är att de är godkända för vetenskaplig publikation 

samt att de uppfyller de vetenskapliga kvalitetskraven för studien.  

 

Kvalitetsgranskningen har gjorts gemensamt av båda författarna. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

ökar detta trovärdigheten på kvalitetsgranskningen då personliga tolkningar utesluts genom att flera 

personer kan diskutera kvalitetsgranskning och studiens resultat gemensamt (Forsberg & Wengström, 

2008). För att öka trovärdigheten ytterligare har bilagor över kvalitetsgranskade artiklar (Bilaga 5) och 

exempel på analysprocessen (Bilaga4) lagts till studien, detta för att ge läsaren enkel och nödvändig 

information om artiklarna och analysen. Samtliga artiklar i studien är skrivna på engelska och har 

översatts till svenska gemensamt av författarna, exempel på detta kan ses i bilaga fyra. Att gemensamt 

översätta artiklarna stärker studiens trovärdighet då risken för misstolkning minskar.  

 

För att stärka studiens etiska trovärdighet har artiklar med godkännande från en etisk kommitté 

prioriterats men i studien har ändå två artiklar utan detta inkluderats. Den första artikeln beskriver i deras 

etiska värdering att det inte krävdes något godkännande från någon etisk kommitté för att utföra deras 

studie. Den andra saknar helt en etisk värdering. Dessa har ändå valts att inkluderas då de är 

vetenskapligt publicerade och de uppfyllde de vetenskapliga kvalitetskraven för denna litteraturstudie. 

Detta ansågs inte påverka studiens resultat. Litteraturstudien innehåller citat direkt tagna från 

originalartikeln. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att om en artikel innehåller citat ökar 

trovärdigheten. Citat ger en möjlighet att använda sig av patienternas egna ord om deras upplevelser och 

chansen till feltolkning av författarna minskas.  

 

Grundtanken med studien var att kunna jämföra hur en specifik patientgrupp upplevde att vara vaken 

under kirurgi. Dock har det inte gått att finna tillräckligt många artiklar som är gjorda på samma 

patientgrupp och istället kombinerades olika patientgrupper. Detta kan anses som en svaghet men då 

resultatet i de olika artiklarna till stor del bekräftar varandra anses ändå resultatet vara relevant. Det 

upplevs att en mättnad av området nåtts då ytterligare sökningar inte resulterade i att fler artiklar kunde 
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inkluderas i studien. Att flertalet av de inkluderade artiklarna återfanns i flera av sökningarna styrker 

detta ytterligare samt att valet av sökord har varit relevanta. Att fler artiklar inte har återfunnits kan ha 

påverkats och begränsats av valet att endast inkludera artiklar som är publicerade de senaste tio åren, 

detta inklusionkriterie anses ändå relevant då forskning är färskvara.  

 

Av de inkluderade artiklarna finns flertalet studier där patienter genomgått kraniotomi, dessa studier 

berör delvis extremt specifika områden för just den patientgruppen. Denna patientgrupp och dessa 

specifika områden skulle behöva belysas i en enskild studie. I denna studie har valet gjorts att inkludera 

de delar av artiklarna som är generellt anknutna till att vara vaken under operation och som inte kan 

härledas till den specifika patientgruppen och kraniotomioperationen. 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att patienter anser att operationssjuksköterskans förmåga att kunna 

kommunicera och bemöta patienter med respekt är viktigt. Detta har en stor betydelse för hur de sedan 

kommer att uppleva att vara vaken under operation. Hur operationssjuksköterskor upplever att de 

bedriver vård kanske inte alltid stämmer överens med patienternas upplevelser av vården. Genom att 

operationssjuksköterskan blir medveten om patienternas upplevelser ökar kunskapen och förmågan att 

förstå, utvärdera och utveckla vården. Detta möjliggör att eventuella skillnader kan identifieras och att 

vården kan bli mer personcentrerad, även patienternas möjlighet till delaktighet i vården stärks. Denna 

typ av forskning är viktigt för den enskilda patienten men har också betydelse ur samhällssynpunkt då det 

är kostnadseffektivt. 
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känna sig ensam och utsatt.  

Grad I 

Khu et al. 
(2010) 
Kanada 

Att undersöka patienters 
upplevelse av att vara 
dagkirurgisk patient vid 
vaken kraniotomi 

Kvalitativa semi-
strukturerade 
intervjuer. Open-
ended 

27 st 
patienter 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Studien visar att patienterna generellt 
var positiva till vaken kirurgi dock 
behövdes bättre information om vad 
som kommer att hända inne på 
operationen. De ansåg att möjligheten 
att kunna tala med kirurgen under 
operationens gång gav dem trygghet.  
 

Grad I 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 
 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Manchella et 
al. 
(2011) 
Australien 

Att undersöka patienters 
förväntningar, 
tillfredsställelse och 
funktion efter vaken 
kraniotomi. Samt minnet 
av detta. 

Kvalitativa semi-
strukturerade 
intervjuer samt 
kvantitativa 
frågeformulär 
med både closed- 
och open- ended 
frågor 
 

26 st 
patienter 

Wilcoxon Rank- 
Sum test och 
innehållsanalys 

Studien visar att de patienter som fått 
bra pre-operativ information kände sig 
tryggare under operationen.   

Grad I 

Mauleon et al. 
(2007) 
Sverige 

Att undersöka hur 
patienter upplever kirurgi 
i lokalanestesi 

Kvalitativa 
intervjuer med en 
fenomenologisk 
metod 

7 st 
patienter 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Studien visar att patienter upplever oro i 
operationsmiljö men om patienten 
känner tillit till operationspersonalen 
ökar deras känsla av kontroll över 
situationen.  
 

Grad I 

Milian et al. 
(2013) 
Tyskland 

Att undersöka 
förekomsten av 
psykologiska symptom 
efter vaken kirurgi och 
dess påverkan på 
livskvaliteten 
 

Kvantitativa 
frågeformulär 

16 st 
patienter 
 

SPSS, Chi-square 
test och Mann-
Whitney U-test 

Studien visar att patienter som varit 
vakna under operation upplever oro och 
rädsla.  

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 
 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Mitchell  
(2008) 
England 

1. Att undersöka om 
patienter känner oro 
relaterat till miljön i 
samband med vaken 
kirurgi i lokal/regional 
anestesi.  
2. Om det finns specifika 
faktorer som framkallar 
oro vilket kan leda till att 
patienter avstår från 
kirurgi i lokal/regional 
anestesi 
 

Kvantitativa 
frågeformulär 

214  
(309) 

Bartlett´s test 
samt Varimax 
rotation och 
Kaiser 
normlisation 

Studien visar att majoriteten av 
patienterna kände någon nivå av oro 
innan operation de flesta kände att 
funderingar kring den intra-operativa 
upplevelsen var den största källan till 
oro innan operationen.   

Grad I 

Palese et al. 
(2008) 
Italien 

Att undersöka patienters 
upplevelser före, under 
och efter kraniotomi 

Kvalitativa 
intervjuer med 
open-ended 
frågor. 
 

21 st 
patienter 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med 
fenomenologisk 
ansats 
 

Studien belyser vikten av information 
under operationens gång samt att kunna 
tala med personalen för att minska 
patientens oro.  

Grad I 

Sven-Olof 
Trängeberg & 
Stomberg 
(2013) 
Sverige 

Att undersöka musikens 
effekt på patienters 
humör och 
tillfredställelse under 
vaken kirurgi 
 

Kvalitativa 
intervjuer med 
open-ended 
frågor. 
 

15 st 
patienter 

Kvalitativ 
manifest 
innehållsanalys 
samt t-test 

Studien visar att samtliga patienter hade 
en positiv upplevelse av att lyssna på 
musik under operationen. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 
 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Teo et al. 
(2013) 
England 

Att undersöka patienters 
upplevelser av att vara 
vaken under handkirurgi 

Kvantitativa 
frågeformulär. 
Retrospektiv 
ansats 
 

65 st 
patienter 
(35) 

Fisher´s exact test 
och Student´s t-
test 

Studien visar att patienter känner oro i 
samband med vaken operation. Oron 
minskar under operationens gång.  

Grad I 

Tinnfält & 
Nilsson 
(2011) 
Sverige 

Att identifiera patienters 
upplevelser av vården 
under endovaskulär 
kirurgi i lokalanestesi. 
Samt att undersöka om 
de upplever eventuella 
förbättringsområden 

Kvantitativa 
frågeformulär. 
Retrospektiv 
ansats 

26 st 
patienter 
(10) 

KUPPIT program Studien visar att patienter som är vakan 
på operation upplever att vården håller 
hög kvalité och att 
operationssjuksköterskor är engagerade 
och har förståelse för patientens 
situation. Förbättringsområden som 
identifierades var, oro, smärta, 
positionering och patientens möjlighet 
till deltagande i vården.  
 

Grad I 

Wahab et al. 
(2011)  
England 

Att identifiera patienters 
upplevelser av att vara 
vaken under kraniotomi 

Kvantitativa 
frågeformulär. 
Prospektiv ansats 

45 st 
patienter 

Data 
sammanställt i 
Exel-spreadsheet 

Studien visar att patienter generellt är 
nöjda med att vara vaken under 
kraniotomi. Förbättrings områden som 
identifierades var, att få skriftlig 
information, bättre post-operativ 
uppföljning, samt att få mer tid med 
anestesiolog innan operationen. 
 

Grad II 

Whittle et al. 
(2005) 
England 

Att undersöka patienters 
upplevelser av att vara 
vaken under kraniotomi 

Kvantitativa 
frågeformulär 

15 st 
patienter 

Ej angivet i 
artikeln 

Studien visar vikten av att patienter får 
god information innan operation och att 
det finns någon att tala med under 
operationen. 
 

Grad II 
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